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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je 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 



^edlog zakona o 

RATIFIKACIJI PROTOKOLA 1990 H 

KONVENCIJI 0 PREPREČEVANJU 

ONESNAŽENJA MORJA Z ODPADNIMI 

DRUGIMI SNOVMI, 1972 (M90KP0M) 

• EPA 233 - IV 

yLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

?VA: 2005-1811-0028 
Številka: 00724-44/2005/6 
Ljubljana, 02.06.2005 

^'ada Republike Slovenije v prilogi pošilja: 

Predlog zakona o ratifikaciji Protokola 1996 h Konvenciji o 
preprečevanju onesnaženja morja z odpadnimi in drugimi 
snovmi, 1972, 

® katerim nadomešča gradivo, ki ga je poslala v obravnavo z 
doPisom št. 00724-44/2005/4 z dne 12.5.2005. 

^'ada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
!ade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
davnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

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

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
mag. Janez Božič, minister za promet, 

- Andrej Šter, generalni direktor v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Janez Požar, sekretar v Ministrstvu za promet, 
Ondina Blokar, ministrica svetovalka v Ministrstvu za 
zunanje zadeve, 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

ZAKON 
R*TIFIKACIJI PROTOKOLA 1996 H KONVENCIJI O 
PREPREČEVANJU ONESNAŽENJA MORJA Z 

ODPADNIMI IN DRUGIMI SNOVMI, 1972 

2. člen 

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

1. člen 

, 'ificir one 
oira se Protokol 1996 h Konvenciji o preprečevanju 

5 Oženja morja z odpadnimi in drugimi snovmi, 1972, 
^vlien 7. novembra 1996 v Londonu. Besedilo protokola v arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in 

španskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo 
Ministrstva za zunanje zadeve. 
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PROTOKOL 1996 H KONVENCIJI O 

PREPREČEVANJU ONESNAŽENJA 
MORJA Z ODPADNIMI IN DRUGIMI 

SNOVMI, 1972 

POGODBENICE TEGA PROTOKOLA, 

KI POUDARJAJO potrebo po varovanju morskega okolja in 
spodbujanju trajnostne rabe ter ohranjanja morskih virov, 

Kl V TEM POGLEDU UGOTAVLJAJO dosežke na podlagi 
Konvencije o preprečevanju onesnaženja morja z odpadnimi in 
drugimi snovmi, 1972, predvsem pa oblikovanje pristopov, ki 
temeljijo na previdnosti in preprečevanju, 

Kl V TEM POGLEDU NADALJE UGOTAVLJAJO pomen 
dopolnilnih regionalnih in državnih dokumentov, namenjenih 
varovanju morskega okolja, ki upoštevajo posebne okoliščine in 
potrebe teh območij ter držav, 

KI PONOVNO POTRJUJEJO pomen globalnega pristopa k tem 
vprašanjem in predvsem pomembnost nenehnega sodelovanja 
med pogodbenicami pri izvajanju konvencije in protokola, 

KI OB SPOZNANJU, da bi bilo zaželeno, da bi bili na državni ali 
regionalni ravni sprejeti taki ukrepi za preprečevanje in odpravljanje 
onesnaževanja morskega okolja z odmetavanjem v morje, ki so 
strožji od tistih, ki jih predvidevajo mednarodne konvencije ali 
druge vrste sporazumov v svetovnem merilu, 

KI UPOŠTEVAJO ustrezne mednarodne sporazume in ukrepe, 
predvsem Konvencijo Združenih narodov o pomorskem 
mednarodnem pravu, 1982, Deklaracijo iz Ria o okolju in razvoju 
ter Agendo 21, 

KI PRIZNAVAJO tudi interese in zmožnosti držav v razvoju in 
predvsem majhnih otoških držav v razvoju 

IN KER SO PREPRIČANE, da se nadaljnji mednarodni ukrepi za 
preprečevanje, zmanjševanje, in če je to izvedljivo, odpravljanje 
onesnaževanja morja, ki ga povzroča odmetavanje odpadnih in 
drugih snovi, lahko in morajo nemudoma sprejeti, da se bo 
zavarovalo in ohranilo morsko okolje, človekove dejavnosti pa 
se opravljale na tak način, da bo morski ekosistem lahko tudi v 
prihodnje prenesel dovoljene vrste rabe morja in da bo lahko 
zadovoljeval potrebe sedanjih in prihodnjih generacij, 

SO SE SPORAZUMELE, kot sledi: 

1. ČLEN 
OPREDELITEV IZRAZOV 

V tem protokolu: 

1 "Konvencija" pomeni Konvencijo o preprečevanju onesnaženja 
morja z odpadnimi in drugimi snovmi, 1972, s spremembami. 

2 "Organizacija" pomeni Mednarodno pomorsko organizacijo. 

3 "Generalni sekretar" pomeni generalnega sekretarja 
organizacije. 

4 .1 "Odmetavanje" pomeni: 

.1 vsakršno namerno odlaganje odpadkov ali drugih 
snovi z ladij, letal, ploščadi ali drugih umetnih 
konstrukcij na morju v morje; 

.2 vsakršno namerno odlaganje ladij, letal, ploščadi v 
drugih umetnih konstrukcij na morju v morje; 

.3 vsakršno shranjevanje odpadkov ali drugih snovi na 
morskem dnu ali v podzemlju z ladij, letal, ploščadi aH 
drugih umetnih konstrukcij na morju in 

.4 vsakršno puščanje ali kopičenje snovi na območP 
ploščadi ali umetnih konstrukcij na morju samo zarad' 
namernega odlaganja. 

.2 "Odmetavanje" ne vključuje: 

k .1 odlaganja odpadkov ali drugih snovi, ki spadajo 
običajnemu opravljanju dejavnosti na ladjah, letal111' 
ploščadih ali drugih umetnih konstrukcijah na m0^ 
in njihovi opremi ali izhajajo iz teh dejavnosti, v mo<r 
razen odpadkov ali drugih snovi, ki jih ladje, letala, 
ploščadi ali druge umetne konstrukcije na m0^ 
prevažajo z namenom, da bi te snovi odložili. a| 
izhajajo iz obdelave takih odpadkov ali drugih sn°v' 
na ladjah, letalih, ploščadih ali drugih ume,n' 
konstrukcijah; 

.2 puščanje snovi z drugim namenom, kot je $a<n0 

odlaganje teh snovi, če to ni v nasprotju s cilji 109 
protokola, in 

.3 ne glede na 4. točko prvega pododstavka četrt09|j 
odstavka izraz ne vključuje puščanja v morju stva 
(npr. kablov, cevovodov in naprav za raziskoval 
morja), ki so tam z drugim namenom, kot je san" 
odlaganje teh stvari. 

.3 Določbe tega protokola ne zajemajo odlaganja odpad* ^ 
ali drugih snovi, ki izhajajo neposredno iz iskanja 
izkoriščanja virov nafte in plina na morskem dnu, in s w 

povezanega predelovanja na morju. 

.1 "Sežiganje na morju" pomeni zgorevanje odpadkom aj! 
drugih snovi na ladji, ploščadi ali drugi umetni konstru" 
na morju zaradi njihove namerne odstranitve s topl°tn 

uničenjem. 

.2 "Sežiganje na morju" ne vključuje sežiganja odpadko^ 
drugih snovi na ladji, ploščadi ali drugi umetni konstru* 
na morju, če so ti odpadki ali druge snovi nastali m®'! 
običajnim opravljanjem dejavnosti na tej ladji, ploščad'' 
drugi umetni konstrukciji na morju. 

6 "Ladje in letala" pomeni kakršna koli vodna ali zračna 
Izraz vključuje tudi plovila na zračni blazini in 
naprave, pa naj bodo na lastni pogon ali brez njega. 

7 "Morje" pomeni vse morske vode, razen notranjih mO|*j 
voda držav, morsko dno in njegovo podzemlje, ne 

iKi" 
vkijuAj 

pa geoloških usedlin pod morskim dnom, do katerih je dos 

mogoč samo s kopnega. 

8 "Odpadki ali druge snovi" pomeni material in sestavin® 
glede na vrsto, obliko ali opis. 

9 "Dovoljenje" pomeni dovolilnico, izdano vnaprej in v sklad^ 
ustreznimi ukrepi, sprejetimi na podlagi drugega pododsta 
prvega odstavka 4. člena in drugega odstavka 8. člena- 

10 "Onesnaževanje" pomeni neposreden ali posreden v^| 
odpadkov ali drugih snovi v morje zaradi človekove dejavn ^ 
ki ima ali lahko ima za posledico škodljive u^ j'jjO 
prizadenejo žive morske vire in ekosisteme, oQ'° 
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človekovo zdravje, ovirajo dejavnosti na morju, vključno z 
nboiovom in drugimi zakonitimi vrstami uporabe morja, vplivajo 
na poslabšanje kakovosti morske vode za uporabo in na 
tanjšanje uživanja okolja. 

'2. ČLEN 
CILJI 

ok^'3en'ce Posarnezno 'n skupaj ohranjajo in varujejo morsko °'ie pred vsemi viri onesnaževanja in v skladu s svojimi 
anstvenimi, strokovnimi in gospodarskimi zmožnostmi 

.Pojemajo učinkovite ukrepe za preprečevanje, zmanjševanje, 
Kadar je izvedljivo, odpravljanje onesnaževanja, povzročenega 

JjT^etavanjem odpadkov ali drugih snovi v morje ali njihovim 
žganjem na morju. Če je to ustrezno, med seboj usklajujejo 
"I® usmeritve na tem področju. 

3. ČLEN 
SPLOŠNE OBVEZNOSTI 

1 p_; . r| izvajanju tega protokola pogodbenice uporabljajo 
Previdnostni pristop k varstvu okolja pred odmetavanjem 
°dpadkov ali drugih snovi, pri čemer izvajajo ustrezne 
Preprečitvene ukrepe, če obstaja utemeljen razlog za sum, 
oa lahko odpadki ali druge snovi, vnesene v morsko okolje, 
Povzročijo škodo, čeprav ni prepričljivih dokazov o vzročni 
*vezi med vnosi in njihovimi učinki. 

°b upoštevanju, naj onesnaževalec načeloma krije stroške 
onesnaževanja, si vsaka pogodbenica prizadeva spodbujati 
Postopke, po katerih tisti, ki jim je dovolila izvajati odmetavanje 
a'i sežiganje na morju, krijejo stroške izpolnjevanja zahtev po 
Pf0prečevanju onesnaževanja in nadziranju dovoljenih 
javnosti ob upoštevanju javnega interesa. 

3 p .. n izvajanju določb tega protokola pogodbenice ravnajo tako, 
neposredno ali posredno ne prenašajo škode ali verjetne 

Kode z enega dela okolja na drugega ali ne spreminjajo ene 
V|,sto onesnaževanja v drugo. 

Nobena določba tega protokola se ne razlaga tako, da 
Pogodbenicam preprečuje, da bi posamezno ali skupaj v skladu 
2 mednarodnim pravom sprejele strožje ukrepe za 
PrePrečevanje, zmanjševanje, in če je to izvedljivo, 
Opravljanje onesnaževanja. 

ODMETAVANJE odpadkov ali drugih snovi 
1 , 

Pogodbenice prepovedujejo odmetavanje kakršnih koli 
odpadkov ali drugih snovi, razen tistih, naštetih v prilogi 

Za odmetavanje odpadkov ali drugih snovi, naštetih v 
Prilogi 1, je potrebno dovoljenje. Pogodbenice sprejmejo 
upravne ali zakonodajne ukrepe, s katerimi zagotavljajo, 
da so izdaja dovoljenj in pogoji iz dovoljenja v skladu z 
določbami priloge 2. Posebna pozornost se mora 
namenjati možnostim za izogibanje odmetavanja v korist 
okolju prijaznih drugih možnosti. 

j 
^°bena določba tega protokola se ne razlaga tako, da 
°samezni pogodbenici preprečuje, da bi prepovedala 
"letavanje odpadkov ali drugih snovi, omenjenih v prilogi 1. 
Pogodbenica organizacijo uradno obvesti o takih ukrepih. 

5. ČLEN 
SEŽIGANJE NA MORJU 

Pogodbenice prepovejo sežiganje odpadkov ali drugih snovi na 
morju. 

6. ČLEN 
IZVOZ ODPADKOV ALI DRUGIH SNOVI 

Pogodbenice ne dovoljujejo, da bi se odpadki ali druge snovi 
izvažale v druge države zaradi odmetavanja aii sežiganja na 
morju. 

7. ČLEN 
NOTRANJE MORSKE VODE 

1 Ne glede na vse druge določbe tega protokola se ta protokol 
nanaša na notranje morske vode samo v obsegu, določenem 
v drugem in tretjem odstavku. 

2 Vsaka pogodbenica po lastnem preudarku uporablja določbe 
tega protokola, sprejme druge učinkovite dopustne in 
urejevalne ukrepe za nadzor namernega odlaganja odpadkov 
ali drugih snovi v notranje morske vode, če bi tako odlaganje, 
opravljeno na morju, pomenilo "odmetavanje" ali "sežiganje 
na morju" v pomenu 1. člena. 

3 Vsaka pogodbenica zagotavlja organizaciji informacije o 
zakonodaji in institucionalnih mehanizmih za izvajanje, 
skladnost in uveljavitev v notranjih morskih vodah. 
Pogodbenice si morajo poleg tega kar najbolj prizadevati za 
prostovoljno zagotavljanje zbirnih poročil o vrstah in lastnostih 
snovi, odvrženih v notranje morske vode. 

8. ČLEN 
IZJEME 

1 Določbe prvega odstavka 4. člena in 5. člena se ne uporabljajo, 
če je treba zagotoviti varnost človeškega življenja ali ladij, 
letal, ploščadi ali drugih umetnih konstrukcij na morju ob višji 
sili, ki jo povzročijo neurja, ali, ko je ogroženo človeško življenje 
ali je resnično ogrožena varnost ladij, letal, ploščadi ali drugih 
umetnih konstrukcij na morju, če je odmetavanje ali sežiganje 
na morju videti kot edini način, da se prepreči nevarnost, in 
če je verjetno, da bo škoda zaradi takega odmetavanja ali 
sežiganja na morju manjša, kot bi sicer bila. Odmetavanje ali 
sežiganje na morju se opravi tako, da je verjetnost ogrožanja 
človeškega življenja ali življenja v morju čim manjša, kar je 
treba takoj sporočiti organizaciji. 

2 Pogodbenica lahko izda dovoljenje ne glede na prvi odstavek 
4. člena in 5. člen v izrednih razmerah, ki pomenijo 
nesprejemljivo grožnjo zdravju ljudi, varnosti ali morskemu 
okolju in ne dopuščajo nobene druge izvedljive rešitve. Preden 
to stori, se pogodbenica posvetuje z drugo državo ali drugimi 
državami, ki so verjetno zaradi tega prizadete, in z 
organizacijo, ki pogodbenici v skladu s šestim odstavkom 18. 
člena, potem ko se je posvetovala z drugimi pogodbenicami 
in po potrebi tudi s pristojnimi mednarodnimi organizacijami, 
nemudoma priporoči najustreznejše postopke. Pogodbenica 
ta priporočila upošteva, če je to izvedljivo glede na čas, v 
katerem mora ukrepati, in glede na izpolnjevanje splošne 
obveznosti, da ne škoduje morskemu okolju, in organizacijo 
obvesti o svojem ukrepanju. Pogodbenice se zavezujejo, da 
si bodo v takih razmerah pomagale. 
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3 Vsaka pogodbenica se lahko odpove svojim pravicam po 
drugem odstavku ob ratifikaciji tega protokola ali pristopu k 
njemu oziroma po ratifikaciji tega protokola ali pristopu k njemu. 

9. ČLEN 
IZDAJANJE DOVOLJENJ IN POROČANJE 

1 Vsaka pogodbenica imenuje ustrezen organ ali ustrezne 
organe, ki 

.1 izdajajo dovoljenja v skladu s tem protokolom; 

.2 vodijo evidenco o vrstah in količinah vseh odpadkov ali 
drugih snovi, za katere so bila izdana dovoljenja za 
odmetavanje, in če je to izvedljivo, o dejansko odmetanih 
količinah in kraju, času in načinu odmetavanja ter 

.3 posamezno ali skupaj z drugimi pogodbenicami in 
pristojnimi mednarodnimi organizacijami spremljajo stanje 
morja za izvajanje tega protokola. 

2 Ustrezni organ ali organi pogodbenice v skladu s tem 
protokolom izdajajo dovoljenja za tiste odpadke ali druge snovi, 
namenjene odmetavanju, ali kot to predvideva drugi odstavek 
8. člena, sežiganju na morju, ki so: 

.1 natovorjeni na njenem ozemlju in 

.2 natovorjeni na ladjo ali letalo, ki je registrirano na njenem 
ozemlju ali plove ali leti pod njeno zastavo, če poteka 
natovarjanje na ozemlju države, ki ni pogodbenica tega 
protokola. 

3 Ob izdaji dovoljenj pristojni organ ali organi ravnajo v skladu z 
zahtevami 4. člena, skupaj z dodatnimi merili, ukrepi in pogoji, 
ki se jim zdijo ustrezni. 

4 Vsaka pogodbenica neposredno ali prek sekretariata, 
ustanovljenega na podlagi regionalnega sporazuma, poroča 
organizaciji in po potrebi drugim pogodbenicam o: 

.1 podatkih, navedenih v drugem in tretjem odstavku 1. člena; 

.2 upravnih in zakonodajnih ukrepih, sprejetih za izvajanje 
določb tega protokola, vključno s pregledom ukrepov za 
uveljavitev, in o 

.3 učinkovitosti ukrepov, iz drugega odstavka 4. člena in o 
težavah, s katerimi se srečuje pri izvajanju teh ukrepov. 

Informacije Iz drugega in tretjega pododstavka prvega 
odstavka se pošiljajo vsako leto. Informacije, iz drugega in 
tretjega pododstavka četrtega odstavka se pošiljajo redno. 

5 Poročila, poslana na podlagi drugega in tretjega pododstavka 
četrtega odstavka ovrednoti ustrezen pomožni organ, 
imenovan na zasedanju pogodbenic. Ta organ poroča o svojih 
ugotovitvah na ustreznem zasedanju ali posebej sklicanem 
zasedanju pogodbenic. 

10. ČLEN 
UPORABA IN UVELJAVITEV 

1 Vsaka pogodbenica uporablja ukrepe, potrebne za izvajanje 
tega protokola, za vse: 

. 1 ladje in letala, ki so registrirani na njenem ozemlju ali plovejo 
ali letijo pod njeno zastavo; 

Id 

.2 ladje in letala, ki na njenem ozemlju natovarjajo odpadi 
ali druge snovi, namenjene odmetavanju ali sežiganju n> 
morju, in 

.3 ladje, letala in ploščadi ali druge umetne konstrukcije. 
katere se domneva, da se ukvarjajo z odmetavanjem a 

sežiganjem na morju na območjih, na katerih ima pravih 
uresničevati svojo pristojnost v skladu z mednarodnu11 

pravom. 

2 Vsaka pogodbenica v skladu z mednarodnim pravom sprejo® 
ustrezne ukrepe, da prepreči in po potrebi kaznuje dejanja 
so v nasprotju z določbami tega protokola. 

3 Pogodbenice soglašajo, da bodo sodelovale pri Pr'P^" 
postopkov za učinkovito uporabo tega protokola na obmoci1 ■ 
ki so zunaj pristojnosti katere koli države, vključno s P°sl0L 
za prijavljanje ladij in letal, za katere se ugotovi, da °dPa , 
odmetavajo ali sežigajo na morju v nasprotju z določba 
tega protokola. 

4 Ta protokol se ne nanaša na tiste ladje in letala, ki užival® 
državno imuniteto po mednarodnem pravu. Vsa 
pogodbenica pa si s sprejetjem ustreznih ukrepov prizadel • 
da bodo ladje in letala, ki so v njeni lasti ali uporabi, de'°v,a<a 
skladno s ciljem in namenom tega protokola, o čemer obves 
organizacijo. 

5 Država lahko v času, ko izrazi svoje soglasje, da bo zaveza^ 
s tem protokolom, ali kadar koli pozneje izjavi, da bo upori 
določbe tega protokola za svoje ladje in letala iz četn 
odstavka, s čimer priznava, da samo ta država lahko i" 
te določbe zoper take ladje in letala. 

11. ČLEN 
POSTOPKI ZA SKLADNOST 

ko|a 
1 Najpozneje dve leti po začetku veljavnosti tega proto1 

pogodbenice na zasedanju vzpostavijo postopke 
mehanizme za presojo in spodbujanje skladnosti s ^ 
protokolom. Taki postopki in mehanizmi so uvedeni, da bl 

konstruktiven način omogočili izčrpno in odprto izmeni3 

informacij. 

2 Po tehtni presoji informacij, poslanih na podlagi tega proto*0'^ 
in priporočil, danih v okviru postopkov ali mehanizm0Vc 
prvega odstavka, se lahko na zasedanju pogodbe ^ 
pogodbenicam in nepogodbenicam ponudijo nasveti, P0' 
ali sodelovanje. 

12. ČLEN 
REGIONALNO SODELOVANJE 

i/qQ& 
Da bi pogodbenice, ki imajo skupne interese za varstvo m°rs* a 
okolja na določenem geografskem območju, spodbudile cilj0 ^ 
protokola, si ob upoštevanju značilnih regionalnih Posebn

(Vjjo 
prizadevajo okrepiti regionalno sodelovanje, vključno s sklenl 0 
regionalnih sporazumov, skladnih s tem protokole"^, 
preprečevanju, zmanjševanju, in če je to izvedljivo, odpra^J^ 
onesnaževanja, ki ga na morju povzroča odmetavanje ali sežig ^ 
odpadkov ali drugih snovi. Pogodbenice si prizadevajo sodel 
s podpisnicami regionalnih sporazumov, da bi uskladile PoS pCjj. 
ki jih morajo upoštevati pogodbenice različnih zadevnih konve 
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13. ČLEN 
STROKOVNO SODELOVANJE IN POMOČ 

1 pogodbenice s sodelovanjem v organizaciji in usklajevanjem 
2 drugimi pristojnimi mednarodnimi organizacijami spodbujajo 
dvostransko in večstransko pomoč pri preprečevanju, 
zmanjševanju, in če je to izvedljivo, odpravljanju 
onesnaževanja, ki je posledica odmetavanja, opredeljenega 
v tem protokolu, tistim pogodbenicam, ki za pomoč zaprosijo 
zaradi: 

•1 usposabljanja znanstvenega in strokovnega osebja za 
raziskovanje, spremljanje in izvajanje, če je primerno, 
skupaj z dobavo potrebne opreme in naprav, da se okrepi 
državna usposobljenost; 

•2 svetovanja o izvajanju tega protokola; 

■3 informacijskega in strokovnega sodelovanja pri največjem 
mogočem zmanjšanju odpadkov in postopkih za čisto 
proizvodnjo; 

■4 informacijskega in strokovnega sodelovanja pri odlaganju 
in obdelavi odpadkov ter drugih ukrepih za preprečevanje, 
zmanjšanje, in če je to izvedljivo, odpravljanje 
onesnaževanja, ki ga povzroča odmetavanje, in zaradi 

•5 dostopa do okoljsko zdravih tehnologij in ustreznega 
znanja ter izkušenj in zaradi njihovega prenosa, predvsem 
v države v razvoju in države na prehodu v tržna 
gospodarstva, po ugodnih pogojih skupaj z dogovorjenimi 
koncesijskimi in preferencialnimi pogoji ob upoštevanju 
potrebe po varstvu pravic intelektualne lastnine ter 
posebnih potreb držav v razvoju in držav na prehodu v 
tržna gospodarstva. 

Organizacija opravlja te naloge: 
,1 pošilja vloge pogodbenic za strokovno sodelovanje drugim 

pogodbenicam ob upoštevanju dejavnikov, kot so 
strokovne zmožnosti; 

•2 usklajuje vloge za pomoč z drugimi pristojnimi 
mednarodnimi organizacijami, če je to ustrezno, in 

■3 ob upoštevanju ustreznih virov pomaga državam v razvoju 
in tistim državam na prehodu v tržna gospodarstva, ki so 
izrazile svojo namero, da bodo postale pogodbenice tega 
protokola, in proučuje možnosti za popolno izvajanje 
protokola. 

,tl 14. ČLEN 
ZNANSTVENO IN STROKOVNO RAZISKOVANJE 

Pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe za spodbujanje in 
°'aišanje znanstvenega in strokovnega raziskovanja o 
Preprečevanju, zmanjševanju, in če je to izvedljivo, 
°dPravljanju onesnaževanja zaradi odmetavanja in drugih 

lr°v onesnaževanja morja, pomembnega za ta protokol. 
"aziskovanje mora vključevati predvsem opazovanje, 
"Urjenje, vrednotenje in analizo onesnaževanja po 
znanstvenih metodah. 

2 Da bi uresničile cilje tega protokola, pogodbenice spodbujajo 
dostopnost ustreznih informacij za druge pogodbenice, ki 
zaprosijo za podatke o: 

.1 znanstvenih in strokovnih dejavnostih in ukrepih, sprejetih 
v skladu s tem protokolom; 

.2 pomorskih znanstvenih in strokovnih programih in njihovih 
ciljih ter o 

.3 vplivih, opaženih s spremljanjem in ocenjevanjem iz 
tretjega pododstavka prvega odstavka 9. člena. 

15. ČLEN 
ODGOVORNOST 

Pogodbenice se v skladu z načeli mednarodnega prava o 
odgovornosti držav za škodo, prizadejano okolju drugih držav ali 
kateremu koli drugemu območju okolja, zavezujejo, da bodo 
razvijale postopke za ugotavljanje odgovornosti, nastale zaradi 
odmetavanja ali sežiganja odpadkov ali drugih snovi na morju. 

16. ČLEN 
REŠEVANJE SPOROV 

1 Vsi spori zaradi razlage ali uporabe tega protokola se na prvi 
stopnji rešujejo s pogajanjem, poravnavo ali spravo ali po 
drugi miroljubni poti, ki jo izberejo stranke v sporu. 

2 Če spor ni rešen v dvanajstih mesecih po tem, ko je ena 
pogodbenica uradno obvestila drugo, da spor med njima 
obstaja, je spor na zahtevo stranke v sporu rešen z 
arbitražnim postopkom iz priloge 3, razen če se stranki v 
sporu sporazumeta, da bosta uporabili enega od postopkov, 
naštetih v prvem odstavku 287. člena Konvencije Združenih 
narodov o mednarodnem pomorskem pravu, 1982. Stranki v 
sporu se lahko o tem sporazumeta, ne glede na to, ali sta 
državi pogodbenici Konvencije Združenih narodov o 
pomorskem mednarodnem pravu, 1982. 

3 če je dosežen dogovor, da se uporabi eden od postopkov, 
naštetih v prvem odstavku 287. člena Konvencije Združenih 
narodov o pomorskem mednarodnem pravu, 1982, se 
določbe XV. dela omenjene konvencije, ki se navezujejo na 
izbrani postopek, prav tako smiselno uporabljajo. 

4 Dvanajstmesečno obdobje iz drugega odstavka se z 
medsebojnim soglasjem vpletenih strank lahko podaljša za 
nadaljnjih dvanajst mesecev. 

5 Ne glede na drugi odstavek lahko vsaka država, če je stranka 
v sporu zaradi razlage ali uporabe prvega ali drugega 
odstavka 3. člena, ko da svoje soglasje, da jo zavezuje ta 
protokol, uradno obvesti generalnega sekretarja o tem, da bo 
njeno soglasje potrebno, pred rešitvijo spora z arbitražnim 
postopkom, določenim v prilogi 3. 

17. ČLEN 
MEDNARODNO SODELOVANJE 

Pogodbenice v pristojnih mednarodnih organizacijah spodbujajo 
cilje tega protokola. 
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18. ČLEN 
ZASEDANJA POGODBENIC 

1 Na zasedanjih ali posebnih zasedanjih pogodbenice stalno 
pregledujejo izvajanje tega protokola in vrednotijo njegovo 
učinkovitost, da bi prepoznale načine za okrepitev delovanja, 
kadar je potrebno, za preprečevanje, zmanjševanje, in če je 
to izvedljivo, odpravljanje onesnaževanja, ki ga povzročata 
odmetavanje in sežiganje odpadkov ali drugih snovi na morju. 
V ta namen lahko pogodbenice na svojih zasedanjih ali 
posebnih zasedanjih: 

.1 pregledajo in sprejmejo spremembe tega protokola v 
skladu z 21. in 22. členom; 

.2 ustanovijo potrebne pomožne organe, da bodo proučevali 
zadeve in olajšali izvajanje tega protokola; 

.3 povabijo ustrezne strokovne organe, da svetujejo 
pogodbenicam ali organizaciji o zadevah, pomembnih za 
ta protokol; 

.4 spodbujajo sodelovanje s pristojnimi mednarodnimi 
organizacijami, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in 
nadzorom onesnaževanja; 

.5 proučujejo informacije, ki so dane na voljo v četrtem 
odstavku 9 člena; 

.6 po posvetu s pristojnimi mednarodnimi organizacijami 
pripravljajo ali sprejemajo postopke iz drugega odstavka 
8. člena, vključno s temeljnimi merili za določanje izjemnih 
in izrednih razmer, in postopke za posvetovalne predloge 
in varno odlaganje snovi v morje v takih okoliščinah; 

.7 proučujejo in sprejemajo sklepe in 

.8 proučujejo vsako dodatno ravnanje, ki je morda potrebno. 

2 Pogodbenice na svojem prvem zasedanju po potrebi sprejmejo 
poslovnik. 

19. ČLEN 
NALOGE ORGANIZACIJE 

1 Organizacija je odgovorna za naloge sekretariata, povezane 
s tem protokolom. Vsaka pogodbenica tega protokola, ki ni 
članica te organizacije, ustrezno prispeva k plačilu izdatkov, 
ki jih ima organizacija z opravljanjem teh nalog. 

2 Med nalogami sekretariata, ki se nanašajo na ta protokol, so: 

.1 sklicevanje zasedanj pogodbenic enkrat letno, če 
pogodbenice ne sklenejo drugače, in posebnih zasedanj 
pogodbenic, kadar to zahtevata dve tretjini pogodbenic; 

.2 svetovanje, kadar je zaprošeno, o izvajanju tega protokola 
in o smernicah ter postopkih tega protokola; 

.3 proučevanje vprašanj in informacij pogodbenic, 
posvetovanje z njimi in s pristojnimi mednarodnimi 
organizacijami ter dajanje priporočil pogodbenicam o 
vprašanjih, ki so s tem protokolom povezana, vendar ne 
posebej zajeta v njem; 

.4 priprava in izvajanje postopkov iz šestega odstavka 18. 
člena v sodelovanju s pogodbenicami in pristojnimi 
mednarodnimi organizacijami ter pomoč pri pripravi in 
izvajanju teh postopkov; 

.5 pošiljanje vseh uradnih obvestil, ki jih organizacija prejme 

v skladu s tem protokolom, pogodbenicam, in 

.6 priprava proračuna in finančnega poročila o izvajanju te<Ja 

protokola, ki se razdelita vsem pogodbenicam, vsaki dv« 
leti. 

3 Če so na voljo ustrezna sredstva, organizacija poleg zaW®v 

iz tretjega pododstavka drugega odstavka 13. člena: 

.1 sodeluje pri presojah stanja v morskem okolju in 

.2 sodeluje s pristojnimi mednarodnimi organizacijami, kise 

ukvarjajo s preprečevanjem in nadzorom onesnaževanj3- 

20. ČLEN 
PRILOGE 

Priloge k temu protokolu so njegov sestavni del. 

21. ČLEN 
SPREMEMBE PROTOKOLA 

1 Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe členov teg® 
protokola. Organizacija sporoči besedilo predlaga" 
spremembe pogodbenicam vsaj šest mesecev Pr 

obravnavo spremembe na zasedanju ali posebn® 
zasedanju pogodbenic. 

2 Spremembe členov tega protokola se sprejmejo * 
dvotretjinsko večino pogodbenic, ki so navzoče in glasuj«) 
na zasedanju ali posebnem zasedanju pogodben11 

pooblaščenih v ta namen. 

3 Za pogodbenice, ki so sprejele spremembo, začne ve'j® 
šestdeseti dan po tem, ko sta dve tretjini pogodbenic P 
organizaciji deponirali listino o sprejetju spremembe. ZaJ® 
začne sprememba za vsako drugo pogodbenico vfl'1 
šestdeseti dan po datumu, ko je ta pogodbenica deponir 

svojo listino o sprejetju spremembe. 

4 Generalni sekretar obvesti pogodbenice o vsaki spreme"1^ 
sprejeti na zasedanju pogodbenic, in o datumu, k° 
sprememba začne veljati za vse in vsako pogodbe01 

posebej. 

5 Po začetku veljavnosti spremembe tega protokola 
država, ki postane pogodbenica tega protokola, postane 
pogodbenica spremenjenega protokola, razen če se 
tretjini pogodbenic, ki so navzoče in glasujejo na zased3 

ali posebnem zasedanju pogodbenic, na katerem se spre)0 

sprememba, o tem ne dogovorita drugače. 

22. ČLEN 
SPREMEMBA PRILOG 

109^ 1 Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe prilog . 
protokola. Organizacija sporoči besedilo predla9 j 
spremembe pogodbenicam vsaj šest mesecev P ^ 
obravnavo spremembe na zasedanju ali poset>n 

zasedanju pogodbenic. 
melji'8 

2 Spremembe prilog, razen spremembe priloge 3, bodo ten1 

na znanstvenih ali strokovnih spoznanjih in bodo '3^9 
upoštevale pravne, socialne ali gospodarske dejavnike- ^ 
spremembe se sprejmejo z dvotretjinsko večino pogodb 
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ki so navzoče in glasujejo na zasedanju ali posebnem 
zasedanju pogodbenic, pooblaščenih v ta namen. 

^ Organizacija pogodbenicam nemudoma sporoči spremembe 
Prilog, sprejete na zasedanju ali posebnem zasedanju 
Pogodbenic. 

4 Spremembe prilog, razen kot je določeno v sedmem odstavku, 
začnejo za vsako pogodbenico veljati takoj po uradnem 
obvestilu, poslanem organizaciji, da je pogodbenica sprejela 
spremembe, ali 100 dni po datumu sprejetja sprememb na 
zasedanju pogodbenic, če je to pozneje, razen za 
Pogodbenice, ki pred potekom 100 dni izjavijo, da v tistem 
času sprememb ne morejo sprejeti. Pogodbenica lahko 
Predhodno izjavo o ugovoru kadar koli nadomesti s sprejetjem 
spremembe, tako da predhodno zavrnjena sprememba nato 
začne veljati za to pogodbenico. 

5 Generalni sekretar pogodbenice nemudoma obvesti, da so 
listine o sprejetju ali ugovoru deponirane pri organizaciji. 

g 
Nova priloga ali sprememba priloge, ki se nanaša na 
sPremembo členov tega protokola, ne začne veljati, dokler 
ne začne veljati sprememba členov tega protokola. 

2a spremembe priloge 3 v zvezi z arbitražnim postopkom in 
sprejetjem ter začetkom veljavnosti novih prilog se uporabljajo 
Postopki za spremembe členov tega protokola. 

Razmerje med protokolom in konvencijo 

Prot>r°t0ko' bo nadomes,il konvencijo za tiste pogodbenice tega 'okola, ki so tudi pogodbenice konvencije. 

pr._ 24. ČLEN 
UDPIS, RATIFIKACIJA, SPREJETJE, ODOBRITEV IN 

PRISTOP 

Protokol je vsem državam na voljo za podpis na sedežu 
0rganizacije od 1. aprila 1997 do 31. marca 1998, zatem pa je 
državam na voljo za pristop. 

Države lahko postanejo pogodbenice tega protokola, če: 

'1 ga podpišejo brez pridržka ratifikacije, sprejetja ali 
odobritve ali 

•2 ga podpišejo s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, 
nato pa ratificirajo, sprejmejo aii odobrijo ali 

3 k njemu pristopijo. 
£ 

protokol se ratificira, sprejme, odobri ali se pristopi k njemu z 
Oponiranjem ustrezne listine pri generalnem sekretarju. 

25. ČLEN 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

Protokol začne veljati trideseti dan po dnevu, ko: 

'1 vsaj 26 držav izrazi svoje soglasje o tem, da jih zavezuje 
'a protokol v skladu s 24. členom, in 

O . 
]a vsaj 15 pogodbenic konvencije med državami iz prvega 
Pododstavka prvega odstavka. 

2 Za vsako državo, ki je izrazila soglasje, da jo ta protokol v 
skladu s 24. členom zavezuje po dnevu iz prvega odstavka, 
začne ta protokol veljati trideseti dan po dnevu, ko je ta država 
izrazila svoje soglasje. 

26. ČLEN 
PREHODNO OBDOBJE 

1 Vsaka država, ki pred 31. decembrom 1996 ni bila 
pogodbenica konvencije in soglaša, da jo ta protokol zavezuje, 
preden začne veljati ali v petih letih po njegovem začetku 
veljavnosti, lahko s svojim soglasjem uradno obvesti 
generalnega sekretarja, da iz razlogov, navedenih v uradnem 
obvestilu, v prehodnem obdobju, ki ne bo daljše od obdobja iz 
četrtega odstavka, ne bo mogla upoštevati posebnih določb 
tega protokola, razen tistih iz drugega odstavka. 

2 Nobeno uradno obvestilo iz prvega odstavka ne vpliva na 
obveznosti pogodbenic tega protokola v zvezi s sežiganjem 
na morju ali odmetavanjem radioaktivnih odpadkov ali drugih 
radioaktivnih snovi. 

3 Vsaka pogodbenica tega protokola, ki je generalnega 
sekretarja na podlagi prvega odstavka uradno obvestila, da 
v posebnem prehodnem obdobju ne bo mogla delno ali v 
celoti upoštevati prvega odstavka 4. člena ali 9. člena, kljub 
temu v tem obdobju prepoveduje odmetavanje odpadkov ali 
drugih snovi, za katere ni izdala dovoljenja, in si čim bolj 
prizadeva za sprejetje upravnih ali zakonodajnih ukrepov, s 
katerimi zagotovijo, da so izdaja dovoljenj in pogoji iz njih v 
skladu z določbami priloge 2, in generalnega sekretarja uradno 
obvesti o vsakem izdanem dovoljenju. 

4 Nobeno prehodno obdobje, navedeno v uradnem obvestilu, 
poslanem na podlagi prvega odstavka, ni daljše od pet let po 
predložitvi uradnega obvestila. 

5 Pogodbenice, ki so na podlagi prvega odstavka oddale uradno 
obvestilo, na prvem zasedanju pogodbenic, sklicanem po 
deponiranju njihove listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu k njej, predstavijo program in časovni načrt za 
popolno skladnost s tem protokolom skupaj z zahtevki za 
ustrezno strokovno sodelovanje in pomoč v skladu s 13. 
členom tega protokola. 

6 Pogodbenice, ki so na podlagi prvega odstavka oddale uradno 
obvestilo, vzpostavijo postopke in mehanizme za prehodno 
obdobje, v katerem bodo izvajale in spremljale predložene 
programe za popolno skladnost s tem protokolom. Te 
pogodbenice na vsakem zasedanju, sklicanem v prehodnem 
obdobju, predložijo poročilo o napredku za doseganje 
skladnosti zaradi ustreznega ukrepanja. 

27. ČLEN 
ODPOVED 

1 Vsaka pogodbenica lahko odpove protokol kadar koli po 
poteku dveh let od dneva, ko je ta protokol začel veljati zanjo. 

2 Protokol se odpove z listino o odpovedi generalnemu 
sekretarju. 

3 Odpoved začne veljati eno leto po tem, ko generalni sekretar 
prejme listino o odpovedi, ali po toliko daljšem obdobju, kot je 
lahko določeno v tej listini. 
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28. ČLEN 
DEPOZITAR 

1 Protokol se deponira pri generalnem sekretarju. 

2 Poleg nalog iz petega odstavka 10. člena, petega odstavka 
16. člena, četrtega odstavka 21. člena, petega odstavka 22. 
člena in petega odstavka 26. člena generalni sekretar: 

. 1 obvesti vse države, ki so podpisale ta protokol ali pristopile 
k njemu, o: 

.1 vsakem novem podpisu ali deponiranju listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu in datumu 
podpisa ali deponiranja; 

.2 datumu začetka veljavnosti tega protokola in 

.3 deponiranju vsake listine o odpovedi tega protokola 
in datumu njenega prejema ter datumu začetka 
veljavnosti odpovedi; 

.2 pošlje overjene kopije tega protokola vsem državam,kl 

so ga podpisale ali pristopile k njemu. 

3 Takoj ko začne protokol veljati, generalni sekretar poš'Je 

overjeno kopijo protokola sekretariatu Združenih narodov za 
vpis v register in objavo v skladu s 102. členom Ustanovne 
listine Združenih narodov. 

29. ČLEN 
VERODOSTOJNA BESEDILA 

Protokol je sestavljen v enem izvirniku v arabskem, kitajske"1' 
angleškem, francoskem, ruskem in španskem jeziku, pri ce"1® 
so vsa besedila enako verodostojna. 

DA BI TO POTRDILI, so podpisani, ki so jih za to pravil"0 

pooblastile njihove vlade, podpisali ta protokol. 

SESTAVLJENO V LONDONU sedmega novembra tisoč deveti 
šestindevetdeset. 

PRILOGA 1 

ODPADKI ALI DRUGE SNOVI, KI SE 

LAHKO ODMETAVAJO 

1 Odpadki ali druge snovi, ki se lahko odmetavajo, pri čemer 
se je treba zavedati ciljev in splošnih obveznosti iz tega 
protokola, opredeljenih v 2. in 3. členu, so: 

.1 snovi pri izkopu; 

.2 blato iz čistilnih naprav; 

.3 ribji odpadki ali snovi, ki nastanejo pri industrijski predelavi 
rib; 

.4 ladje in ploščadi ali druge umetne konstrukcije na morju; 

.5 neaktivne, anorganske geološke snovi; 

.6 organske snovi naravnega izvora in 

.7 večji kosi, ki so v glavnem iz železnih, jeklenih, betonskih 
in podobnih neškodljivih snovi, ki imajo škodljiv fizični vpliv 

na okolje, in le v okoliščinah, ko se ti odpadki kopiji0 n. 
krajih, kot so majhni otoki s težko dostopnimi skupnost"1' 
ki praktično nimajo drugih možnosti odlaganja K 
odmetavanje. 

2 Odpadki ali druge snovi iz četrtega in sedmega pododsta^ 
prvega odstavka, se lahko odmetavajo, če so bile snoVI,

a|j 
lahko imajo za posledico na površini plavajoče razbitin® ^ 
drugače prispevajo k onesnaževanju morskega okolja- 
največji mogoči meri odstranjene in če odložene snovi 
resna ovira za ribolov ali plovbo. 

3 Ne glede na navedeno, snovi iz sedmega in PrV0^ 
pododstavka prvega odstavka, katerih stopnje radioaktivno 
so večje od najmanjših koncentracij (brez radioaktivno5 ' 
kot je te stopnje opredelila Mednarodna agencija za ato"15^ 
energijo (IAEA), sprejele pa pogodbenice, niso primerne ^ 
odmetavanje, pod nadaljnjim pogojem, da pogodbenice v 

letih od 20. februarja 1994 dalje in nato vsakih 25 let op1* jj, 
znanstveno raziskavo o vseh radioaktivnih odpadkih in dnJ9 
radioaktivnih snoveh, razen o visokoradioaktivnih odp3'a 

ali snoveh ob upoštevanju še drugih dejavnikov, ki jib 
pogodbenice za primerne, in ponovno pregledajo Pr0P° g2. 
odmetavanja takih snovi v skladu s postopki, našteti""' v 

členu. 
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PRILOGA 2 

OCENA ODPADKOV ALI DRUGIH 

SNOVI, KI SE LAHKO ODMETAVAJO 

SPLOŠNO 
1 Sprejetje odmetavanja pod določenimi okoliščinami ne 

odvezuje obveznosti po tej prilogi, da si je treba nadalje 
Prizadevati za zmanjšanje potrebe po odmetavanju. 

presoja preprečevanja nastajanja 
ODPADKOV 

^ Na začetnih stopnjah presoje drugih možnosti, kot je 
odmetavanje, je treba, če je to primerno, ovrednotiti tudi: 

vrste, količine in relativne stopnje nevarnosti proizvedenih 
odpadkov; 

■2 načine proizvodnega procesa in vire odpadkov v tem 
procesu ter 

•3 izvedljivost naslednjih metod zmanjševanja/ 
preprečevanja nastajanja odpadkov: 

• 1 preoblikovanje proizvodov; 

•2 čista tehnologija proizvodnje; 

•3 sprememba procesov; 

•4 nadomeščanje vnosov in 

•5 recikliranje z zaprto zanko na kraju samem. 
3 A 

potrebna presoja odkrije, da obstajajo možnosti za 
Preprečevanje nastajanja odpadkov pri viru, se od prosilca 
Pričakuje, da bo v sodelovanju z ustreznimi lokalnimi in 
đržavnimi agencijami pripravil in izvajal strategijo za 
Pr8prečevanje nastajanja odpadkov, kar vključuje cilje za 
^anjševanje odpadkov in zagotavljanje nadaljnjih presoj za 
Preprečevanje nastajanja odpadkov zaradi uresničevanja teh 
ciljev. Glede na to izdaja dovoljenj ali sklepov o podaljšanju 
v®ljavnosti zagotavlja skladnost z zahtevami po zmanjševanju 
ln Preprečevanju nastajanja odpadkov. 
Cilia ravnanja z odpadki pri izkopanih snoveh in blata iz čistilnih 
naPrav morata biti ugotavljanje in nadzorovanje virov 
onesnaženja. To se mora doseči z izvajanjem strategij za 
Preprečevanje nastajanja odpadkov in zahteva sodelovanje 
"••d ustreznimi lokalnimi in državnim agencijami, vključenimi 
v nadzor točkovnih in razpršenih virov onesnaženja. Dokler 
a c"i ni izpolnjen, se problematika onesnaženih izkopanih 
s"°vi lahko rešuje z metodami za ravnanje z odpadki na 
"^iu in na kopnem. 

V|DIK mogočih vrst ravnanja z odpadki 

V|°9e za odmetavanje odpadkov ali drugih snovi temeljijo na 
"s'reznemu spoznanju o hierarhičnem zaporedju mogočih 
rst ravnanja z odpadki, ki pomeni te stopnje rastočega vpliva 

na okolje: 

'1 Ponovna uporaba; 

.2 recikliranje na drugem kraju; 

.3 uničenje nevarnih sestavin; 

.4 obdelava za zmanjšanje ali odpravo učinka nevarnih 
sestavin in 

.5 odlaganje na kopno, zrak ali v vodo. 

6 Dovoljenje za odmetavanje odpadkov ali drugih snovi se 
zavrne, če organ, ki izdaja dovoljenje, ugotovi, da obstajajo 
ustrezne možnosti za ponovno uporabo, recikliranje ali 
obdelavo odpadkov brez nepotrebnega tveganja za zdravje 
ljudi ali varstvo okolja ali nesorazmernih stroškov. Praktična 
možnost nadomeščanja z drugimi načini odlaganja se mora 
proučiti glede na primerjalno oceno tveganja, ki vključuje 
odmetavanje in druge možnosti ravnanja z odpadki. 

KEMIJSKE, FIZIKALNE IN BIOLOŠKE LASTNOSTI 

7 Podroben opis in značilnosti odpadkov so bistveni pogoj za 
premislek o mogočih vrstah ravnanja z odpadki in podlaga za 
odločitev, ali se odpadek lahko odvrže, če je odpadek tako 
slabo označen, da njegovega vpliva na zdravje ljudi in varstvo 
okolja ni mogoče pravilno oceniti, se tak odpadek ne odvrže. 

8 Označba odpadkov in njihovih sestavin upošteva: 

.1 izvor, skupno količino, obliko in povprečno sestavo; 

.2 lastnosti: fizikalne, kemijske, biokemijske in biološke; 

.3 strupenost; 

.4 obstojnost: fizikalna, kemijska in biološka in 

.5 kopičenje in biopretvorbo v bioloških snoveh ali usedlinah. 

SEZNAM UKREPOV 

9 Vsaka pogodbenica pripravi državni seznam ukrepov, da 
zagotovi mehanizem za pregled mogočih odpadkov in njihovih 
sestavin na podlagi njihovih mogočih učinkov na zdravje ljudi 
in morsko okolje. Pri izbiri snovi, ki naj se vključijo na seznam 
ukrepov, je treba dati prednost strupenim, obstojnim in 
bioakumulativnim snovem iz antropogenih virov (npr. kadmij, 
živo srebro, organohalogenske spojine, naftni ogljikovodiki, 
in če je to ustrezno, arzen, svinec, baker, cink, berilij, krom, 
nikelj in vanadij, organosilicijeve spojine, cianidi, fluoridi in 
pesticidi ali njihovi stranski proizvodi, razen organohalogenskih 
spojin). Seznam ukrepov se lahko uporabi tudi kot sprožitveni 
mehanizem za nadaljnje premisleke o preprečevanju 
nastajanja odpadkov. 

10 Seznam ukrepov opredeljuje zgornjo mejo, lahko pa tudi 
spodnjo. Zgornja meja mora biti postavljena, da se izogne 
akutnim ali kroničnim vplivom na zdravje ljudi ali na občutljive 
morske organizme, ki predstavljajo morski ekosistem. 
Posledica uporabe seznama ukrepov so tri mogoče vrste 
odpadkov: 

.1 odpadki, ki vsebujejo določene snovi ali povzročajo 
biološke odzive nad določeno zgornjo mejo, se ne 
odmetavajo, razen če z uporabo posebnih metod ali 
procesov ravnanja z odpadki postanejo sprejemljivi za 
odmetavanje; 
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.2 odpadki, ki vsebujejo določene snovi ali povzročajo 
biološke odzive pod določenimi spodnjimi mejami, so 
odpadki, katerih odmetavanje nepomembno vpliva na 
okolje, in 

.3 odpadki, ki vsebujejo določene snovi ali povzročajo 
biološke odzive pod zgornjo, vendar nad spodnjo mejo, 
zahtevajo natančnejšo presojo, preden se lahko odloča 
o njihovi primernosti za odmetavanje. 

IZBIRA ODLAGALIŠČ 

11 Informacije, potrebne za izbiro odlagališča, vključujejo: 

.1 fizikalne, kemijske in biološke značilnosti vodnega stebra 
in morskega dna; 

.2 območje dobrin za uživanje okolja in drugih možnosti za 
uporabo morja na tem območju; 

.3 presojo tokov sestavin, povezanih z odmetavanjem, 
glede na obstoječe tokove snovi v morskem okolju in 

.4 gospodarsko in operativno izvedljivost. 

PRESOJA MOGOČIH VPLIVOV 

12 Na podlagi presoje mogočih vplivov je treba oblikovati jedrnato 
izjavo o pričakovanih posledicah mogočih načinov odlaganja 
v morje ali na kopno, tj. "domnevo o vplivu na okolje". To je 
podlaga za odločitev, ali naj se predlagani način odlaganja 
odobri ali zavrne, in za opredelitev zahtev za spremljanje 
stanja v okolju. 

13 Presoja odmetavanja mora vključevati informacije o 
značilnostih odpadkov, razmerah na predlaganem(ih) 
odlagališču(ih), tokovih in predlaganih metodah odlaganja ter 
mora podrobno opredeljevati mogoče vplive na zdravje ljudi, 
žive vire, dobrine in druge zakonite oblike uporabe morja. 
Opredeljevati mora naravo, časovni in prostorski obseg ter 
trajanje pričakovanih vplivov, ki temeljijo na razumnih 
predpostavkah. 

14 Analiza vsake mogoče oblike odlaganja se mora upoštevati z 
vidika primerjalne presoje teh pomembnih vprašanj; nevarnost 

za zdravje ljudi, okoljski stroški, nevarnost (vključno 1 

nesrečami), gospodarnost in izključitev nadaljnje uporab®' 
Če ta presoja odkrije, da ni na voljo ustreznih informacij,s 

katerimi bi se lahko ugotovili verjetni vplivi predlaganega načina 
odlaganja, se tak način ne sme nadalje uporabljati, če p"|e9 
tega razlaga primerjalne ocene kaže, da je izbira odmetavali3 

manj zaželena, se dovoljenje za odmetavanje ne sme izd3'1 

15 Vsaka presoja se mora končati z mnenjem v podporo sklep0, 

da se dovoljenje za odmetavanje izda ali zavrne. 

SPREMLJANJE STANJA 

16 S spremljanjem se preverja, ali so izpolnjeni pogoji iz dovoljenj 
- spremljanje skladnosti - in ali so bile domneve, sprejete m« 
pregledom dovoljenja s postopkom izbiranja kraja, pravilne!) 
in zadovoljivega za varstvo okolja in zdravje ljudi - spremlja"1' 
na kraju samem. Bistveno je, da imajo ti programi spremljal 
jasno opredeljene cilje. 

DOVOLJENJE IN POGOJI IZ DOVOLJENJA 

17 Sklep, da se izda dovoljenje, je mogoč, če je ovrednoten6 

vplivov dokončano in so zahteve za spremljanje določa'1* 
Določbe iz dovoljenja zagotavljajo, če je to izvedljivo, da5 

okoljske motnje in okoljska škoda čim manjše, koristi pać' 
večje. Vsako izdano dovoljenje vsebuje podatke in informacij 
ki opredeljujejo: 

.1 vrste in vire snovi, ki bodo odvrženi; 

.2 kraj odlagališč(a); 

.3 način odmetavanja in 

.4 zahteve spremljanja in poročanja. 

18 Dovoljenja se morajo redno pregledovati ob upoštevanju 
in ciljev programov spremljanja. Pregled izidov spremlja I 
bo pokazal, ali naj se programi na kraju samem nadalju)e|' 
spremenijo ali končajo, in bo prispeval k ozaveščen 
sklepom o nadaljnji veljavnosti, spreminjanju ali Pre .a 
dovoljenj. To je pomemben mehanizem povratnih inform 
za varstvo zdravja ljudi in morskega okolja. 
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PRILOGA 3 

ARBITRAŽNI POSTOPEK 

1. člen 
1 Arbitražno sodišče (v nadaljevanju »sodišče«) je ustanovljeno 

na zahtevo pogodbenice, ki je na podlagi 16. člena tega 
Protokola naslovljena na drugo pogodbenico. Zahtevo za 
arbitražo sestavlja predstavitev primera skupaj z ustrezno 
dokumentacijo. 

2 p°godbenica, ki zahteva arbitražo, obvesti generalnega 
sekretarja o: 

1 svoji zahtevi za arbitražo in 

•2 določbah tega protokola, katerih razlaga ali uporaba je po 
njenem mnenju razlog za nesoglasje. 

^ Generalni sekretar pošlje to informacijo vsem državam 
Pogodbenicam. 

2. člen 
1 Sodišče sestavlja en razsodnik, če se stranki v sporu tako 

dogovorita v 30 dneh po datumu prejema zahteve za arbitražo. 

smrti, delovni nezmožnosti ali izostanku razsodnika se 
s'ranki v sporu lahko dogovorita o njegovi zamenjavi. 

3. člen 
1 (»v se stranki v sporu ne sporazumeta o sodišču v skladu z 

■ členom te priloge, sodišče sestavljajo trije člani: 
,1 dva razsodnika, od katerih vsaka stranka v sporu imenuje 

svojega, in 

•2 tretji razsodnik, ki ga sporazumno imenujeta prva dva 
imenovana razsodnika, deluje pa kot predsednik sodišča. 

predsednik sodišča ni imenovan v 30 dneh po imenovanju 
đrugega razsodnika, stranki v sporu na zahtevo ene stranke 
Predložita generalnemu sekretarju v nadaljnjem obdobju 30 

ni dogovorjeni seznam usposobljenih oseb. Generalni 
sekretar čim prej izbere predsednika s tega seznama, 
^sneralni sekretar ne izbere predsednika, ki je ali je bil 
državljan ene stranke v sporu, razen s soglasjem druge 
s'ranke v sporu. 

3 A e stranka v sporu v 60 dneh po datumu prejema zahteve za 
arbitražo ne imenuje razsodnika iz prvega pododstavka 
Prvega odstavka, lahko druga stranka zahteva, da se 
9eneralnemu sekretarju v 30 dneh predloži dogovorjeni 
?®*nam usposobljenih oseb. Generalni sekretar čim prej 
*b®re predsednika s tega seznama. Predsednik nato zahteva, 
a stranka, ki ni imenovala razsodnika, to stori. Če ta stranka 
6 imenuje razsodnika v 15 dneh po tej zahtevi, generalni 
skretar na zahtevo predsednika imenuje razsodnika z 
°9ovorjenega seznama usposobljenih oseb. 

4 Oh D smrti, delovni nezmožnosti ali izostanku razsodnika 
ranka v sporu, ki ga je imenovala, v 30 dneh po tem imenuje 

'adomestnega razsodnika. Če stranka ne imenuje 
ac|omestnega razsodnika, se arbitraža nadaljuje s 

preostalima razsodnikoma. Ob smrti, delovni nezmožnosti ali 
izostanku predsednika je nadomestni predsednik imenovan 
v skladu z določbama drugega pododstavka prvega odstavka 
in drugega odstavka v 90 dneh po smrti, delovni nezmožnosti 
ali izostanku. 

5 Generalni sekretar skrbi za seznam razsodnikov, na katerem 
so usposobljene osebe, ki jih imenujejo pogodbenice. Vsaka 
pogodbenica lahko na seznam uvrsti štiri osebe, ki niso nujno 
njeni državljani. Če stranke v sporu generalnemu sekretarju 
v določenem roku ne predložijo dogovorjenega seznama 
usposobljenih oseb, kot je to predvideno v drugem, tretjem in 
četrtem odstavku, generalni sekretar izbere s seznama, za 
katerega skrbi, razsodnika ali razsodnike, ki še niso 
imenovani. 

4. člen 

Sodišče lahko obravnava in odloča o nasprotnih zahtevkih, ki 
izhajajo neposredno iz predmeta spora. 

5. člen 

Vsaka stranka v sporu je odgovorna za stroške, nastale ob pripravi 
njenega lastnega primera. Plačilo za člane sodišča in plačilo vseh 
splošnih stroškov, nastalih z arbitražo, krijejo stranke v sporu v 
enakem deležu. Sodišče vodi evidenco o vseh stroških in 
strankam predloži končni obračun. 

6. člen 

Vsaka pogodbenica, ki ima v sporni zadevi pravni interes, ki ga 
odločitev utegne prizadeti, lahko s soglasjem sodišča in na svoje 
stroške po pisnem obvestilu strankam v sporu, ki so prve sprožile 
postopek, poseže v arbitražni postopek. Vsak tak posredovalec 
ima pravico predstaviti dokaze, pisne in ustne utemeljitve zadev, 
ki so privedle do posredovanja, v skladu s postopki, določenimi v 
7. členu te priloge, nima pa pravic glede sestave sodišča. 

7. člen 

Sodišče, ustanovljeno po določbah te priloge, sprejme svoj 
pravilnik. 

8. člen 

1 Če sodišča ne sestavlja en razsodnik, se odločitve sodišča o 
arbitražnem postopku, kraju zasedanja in zadevah, povezanih 
s sporom, ki ga sodišče obravnava, sprejemajo z večino 
glasov njegovih članov. Odsotnost ali vzdržan glas katerega 
koli člana sodišča, ki ga je imenovala stranka v sporu, sodišča 
ne ovira, da bi sprejelo odločitev. Ob neodločenem glasovanju 
odloči glas predsednika. 

2 Stranki v sporu olajšata delo sodišča in v skladu s svojo 
zakonodajo in uporabo vseh sredstev, ki jih imata na voljo: 

. 1 sodišču zagotovita vse potrebne dokumente in informacije 
ter 

.2 rfiu omogočita vstop na njuno ozemlje, zaslišanje prič ali 
izvedencev in ogled kraja. 

3 Dejstvo, da stranka v sporu ni izpolnila določb drugega 
odstavka, ne zadrži sprejetja odločitve sodišča in razglasitve 
razsodbe. 
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9. člen 

Sodišče razglasi svojo razsodbo v petih mesecih po lem, ko je 
bilo ustanovljeno, razen če ugotovi, da je ta rok treba podaljšati 

za obdobje, ki ni daljše kot pet mesecev. Razsodbi sodišča le 

priložena obrazložitev razlogov za odločitev. Odločitev Je 

dokončna, pritožba nanjo ni mogoča in se sporoči generalne"1" 
sekretarju, ki z njo seznani pogodbenice. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje protokola skrbita Ministrstvo za promet in Ministrstvo Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem li5'" 
za okolje in prostor. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Protokol 1996 h Konvenciji o preprečevanju onesnaženja morja z 
odpadnimi in drugimi snovmi, 1972 nadomešča Konvencijo o 
preprečevanju onesnaževanja morja z odpadnimi in drugimi 
snovmi, sprejeto v Londonu, Mexico Cityu, Moskvi in VJashingtonu 
29. decembra 1972, Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 
13-129/77-str. 952. 

Protokol s svojo vsebino predstavlja veliko spremembo pristopa 
k vprašanju varovanja morskega okolja in spodbujanju trajnostne 
rabe ter ohranjanja morskih virov. Predvsem je veliko bolj 
restriktiven kot je bila Konvencija iz leta 1972. 

Ena izmen najpomembnejših sprememb glede na Konvencijo iz 
leta 1972 je uvedba tako imenovanega previdnostnega pristopa 
v 3. členu, s katerim pogodbenice izvajajo preprečitvene ukrepe, 
če obstaja utemeljen razlog za sum, da lahko odpadki ali druge 
snovi, vnesene v morsko okolje, povzročijo škodo, čeprav ni 
prepričljivih dokazov o vzročni zvezi med vnosi in njihovimi učinki. 
3. člen tudi določa, da si ob upoštevanju, naj onesnaževalec 
načeloma krije stroške onesnaževanja, vsaka pogodbenica 
prizadeva spodbujati postopke, po katerih tisti, ki jim je dovolila 
izvajati odmetavanje ali sežiganje na morju, krijejo stroške 
izpolnjevanja zahtev po preprečevanju onesnaževanja in 
nadziranju dovoljenih dejavnosti ob upoštevanju javnega interesa. 

V 4. členu pogodbenice prepovedujejo odmetavanje kakršnih koli 
odpadkov ali drugih snovi, razen tistih, naštetih v prilogi 1 k 
protokolu. Edina izjema, poleg navedenih v prilogi, je določena v 
8. členu protokola, ki dovoljuje odmetavanje ob višji sili, ki jo 
povzročijo neurja, ali, ko je ogroženo človeško življenje ali je 
resnično ogrožena varnost ladij. 

Sežiganje odpadkov ali drugih snovi na morju, ki je bilo s 
Konvencijo 1972 dovoljeno in kasneje prepovedano z 
amandmajem leta 1993, je s protokolom 1996 izrecno prepovedano. 
Protokol tudi ne dovoljuje, da bi se odpadki ali druge snovi izvažale 
v druge države zaradi odmetavanja ali sežiganja na morju. 

Skladno z določbo 9. člena protokol zahteva, da vsS ^ 
pogodbenica imenuje ustrezen organ ali ustrezne organi 
izdajajo dovoljenja v skladu s tem protokolom. 

Protokol daje posebno pomembnost implementaciji in 11- ^ 
specificira postopke za skladnost na podlagi katerih najpoz"' 
dve leti po začetku veljavnosti tega protokola pogodbenih 
zasedanju vzpostavijo postopke in mehanizme za presoj0 

spodbujanje skladnosti s tem protokolom. 
ki $ Ključna določba je v tako imenovanem prehodnem obdobju, * j. 

opredeljen v 26. členu in dovoljuje novim pogodbenica"1; 
državam, ki pred 31. decembrom 1996 niso bile pogodt>en 

konvencije, prehodno obdobje do pet let. 

Protokol vsebuje tri priloge. V prilogi 1 so našteti odpadki in d^ 
snovi, ki se lahko odmetavajo, v prilogi 2 je ocena odpadi 
drugih snovi, ki se lahko odmetavajo, priloga 3 pa opred&l 
arbitražni postopek. 

Začetek veljavnosti protokola je opredeljen v 25. členu in d°f°^j 
da začne veljati trideseti dan po dnevu, ko vsaj 26 držav a ^ 
svoje soglasje o tem, da jih zavezuje ta protokol v skladu s ^ 
členom in od katerih je vsaj 15 pogodbenic konvencije. Oo 
januarja 2005 je k protokolu na naveden način pristopilo 21 d 
tako, da pogoj za začetek veljavnosti še ni izpolnjen. 

Sklenitev Protokola 1996 h Konvenciji o preprei^^L 
onesnaženja morja z odpadnimi in drugimi snovmi ne zs" 
izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov. 

Za izpolnitev protokola ni potrebno zagotoviti dodatnih fin* 
sredstev iz proračuna. 

Protokol 1996 h Konvenciji o preprečevanju onesnaženja 
odpadnimi in drugimi snovmi ni predmet usklajevanja s Pra 

redom EU. 
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^edlog zakona o 

Ratifikaciji protokola iz leta 1997 o 

SPREMEMBI MEDNARODNE KONVENCIJE 

0 PREPREČEVANJU ONESNAŽEVANJA 

Morja z ladij, 1973, kot je bila 

SPREMENJENA S PROTOKOLOM IZ LETA 

1978, KI SE NANAŠA NANJO (MPKPOM) 

■ EPA 278 - IV 

vUda REPUBLIKE SLOVENIJE 

|yA: 2005-1811-0025 
1 ,evilka: 00724-47/2005/5 
Ljubljana, 02.06.2005 

^ada Republike Slovenije je na 27. redni seji dne 02.06.2005 
0|očila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ 
LETA 1997 O SPREMEMBI MEDNARODNE 
konvencije o preprečevanju onesnaževanja 
Morja z ladij, 1973, kot je bila spremenjena s 
PROTOKOLOM IZ LETA 1978, KI SE NANAŠA NANJO, 

ki 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
slovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 

2 ®'avka 88. člena v zvezi s tretjim odstavkom 75. člena 
°na o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
mag. Janez Božič, minister za promet, 
Andrej Šter, generalni direktor Direktorata za mednarodno 
pravo in zaščito interesov, 
mag. Janez Požar, sekretar v Ministrstvu za promet, 
Ondina Blokar, ministrica svetovalka v Ministrstvu za 
zunanje zadeve, 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

. ZAKON 
£ Ratifikaciji protokola iz leta 1997 o 

p^premembi mednarodne konvencije o 
7EPREČEVANJU ONESNAŽEVANJA MORJA z 

pJlADU, 1973, KOT JE BILA SPREMENJENA S 
POKOLOM IZ LETA 1978, KI SE NANAŠA NAI NANJO 

2. člen 

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

1. člen 
^atifici 
konv 

a se Protokol iz leta 1997 o spremembi Mednarodne 
kot je ?ci'e 0 Preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, 
r>an: lla spremenjena s Protokolom iz leta 1978, ki se nanaša 

s®stavljen 26. septembra 1997 v Londonu. 

Besedilo protokola v arabskem, francoskem, kitaiskem. ruskem in 
španskem jeziku ie na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo 
Ministrstva za zunanje zadeve. 
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PROTOKOL IZ LETA 1997 O SPREMEMBI MEDNARODNE KONVENCIJE 
O PREPREČEVANJU ONESNAŽEVANJA MORJA Z LADIJ, 1973, KOT JE 
BILA SPREMENJENA S PROTOKOLOM IZ LETA 1978, KI SE NANAŠA 

NANJO 

POGODBENICE TEGA PROTOKOLA, 

KI SO pogodbenice Protokola iz leta 1978, ki se nanaša na Mednarodno 
konvencijo o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, 

KI PRIZNAVAJO potrebo po preprečevanju in nadziranju onesnaževanja 
zraka z ladij, 

KI SE SKLICUJEJO na 15. načelo Deklaracije iz Ria o okolju in razvoju, ki 
poziva k uporabi previdnostnega pristopa, 

KI MENIJO, da bi se ta cilj lahko najbolje dosegel s sklenitvijo Protokola iz 
leta 1997 o spremembi Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja moija 
z ladij, 1973, kot je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978, ki se nanaša nanjo, 

SO SE SPORAZUMELE: 

1. člen 

Listina, ki se spreminja 

Listina, ki jo ta protokol spreminja, je Mednarodna konvencija o preprečevanju 
onesnaževanja morja z ladij, 1973, kot je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978, 
ki se nanaša nanjo (v nadaljevanju "konvencija"). 

2. člen 

Dodana Priloga VI h konvenciji 

Dodana je Priloga VI z naslovom Pravila o preprečevanju onesnaževanja zraka z ladij, 
katere besedilo je navedeno v prilogi k temu protokolu. 

3. člen 

Splošne obveznosti 

1 Konvencija in ta protokol se med pogodbenicami tega protokola bereta in 
razlagata skupaj kot ena sama listina. 

2 Vsako sklicevanje na ta protokol pomeni hkrati tudi sklicevanje na prilogo k 
njemu. 
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4. člen 

Postopek spreminjanja 

Pri uporabi 16. člena konvencije za spremembe v Prilogi VI in njenih dodatkih 
sklicevanje na "pogodbenico konvencije" pomeni sklicevanje na pogodbenico, ki jo 
zavezuje omenjena priloga. 

KONČNE DOLOČBE 

5. člen 

Podpis, ratifikacija, sprejetje, odobritev in pristop 

1 Ta protokol je na voljo za podpis na sedežu Mednarodne pomorske 
organizacije (v nadaljevanju "Organizacija") od 1. januaija 1998 do 31. 
decembra 1998, pozneje pa je na voljo za pristop. Samo države pogodbenice 
Protokola iz leta 1978, ki se nanaša na Mednarodno konvencijo o 
preprečevanju onesnaževanja moija z ladij, 1973 (v nadaljevanju "Protokol 
iz leta 1978"), lahko postanejo pogodbenice tega protokola, če: 

(a) ga podpišejo brez pridržkov glede ratifikacije, sprejetja ali odobritve 
ali 

(b) ga podpišejo s pridržkom glede ratifikacije, sprejetja ali odobritve, 
nato pa ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo ali če 

(c) pristopijo k njemu. 

2 Ratifikacija, sprejetje, odobritev ali pristop se opravijo z deponiranjem 
ustrezne listine pri generalnem sekretaiju Organizacije (v nadaljevanju 
"generalni sekretar"). 

6. člen 

Začetek veljavnosti 

1 Ta protokol začne veljati dvanajst mesecev po datumu, ko je naimanj petnajst 
držav, katerih skupna trgovska flota predstavlja najmanj 50 odstotkov bruto 
tonaže svetovnega trgovskega ladjevja, postalo njegova pogodbenica v 
skladu s 5. členom tega protokola. 

2 Vsaka listina o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, deponirana po 
datumu, ko je ta protokol začel veljati, začne učinkovati tri mesece po 
datumu deponiranja. 
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3 Po datumu, ko se sprememba tega protokola šteje za sprejeto v skladu s 16. 
členom konvencije, se vsaka deponirana listina o ratifikaciji, sprejetju, 
odobritvi aii pristopu nanaša na ta protokol, kot je bil spremenjen. 

7. člen 

Odpoved 

1 Ta protokol lahko vsaka pogodbenica tega protokola odpove kadar koli po 
poteku petih let od datuma veljavnosti tega protokola za to pogodbenico. 

2 Odpoved se opravi z deponiranjem listine o odpovedi pri generalnem 
sekretarju. 

3 Odpoved začne veljati dvanajst mesecev po tem, ko je generalni sekretar 
prejel uradno obvestilo o odpovedi, ali po poteku katerega koli daljšega 
obdobja, ki je lahko navedeno v uradnem obvestilu. 

4 Odpoved Protokola iz leta 1978 v skladu z njegovim VII. členom se šteje, da 
vključuje odpoved tega protokola v skladu s tem členom. Taka odpoved 
začne učinkovati z dnem, ko odpoved Protokola iz leta 1978 začne 
učinkovati v skladu z njegovim VII. členom. 

8. člen 

Depozitar 

1 Ta protokol se deponira pri generalnem sekretarju (v nadaljevanju 
"depozitar"). 

2 Depozitar 

(a) obvesti vse države, ki so podpisale ta protokol ali pristopile k 
njemu, o: 

(i) vsakem novem podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu in njenem datumu; 

(ii) datumu začetka veljavnosti tega protokola in 

(iii) deponiranju katere koli listine o odpovedi tega protokola in 
datumu njenega prejema ter datumu, ko odpoved začne 
učinkovati, in 
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(b) pošlje oveijene kopije tega protokola vsem državam, ki so ta 
protokol podpisale ali pristopile k njemu. 

3 Takoj ko ta protokol začne veljati, depozitar pošlje sekretariatu Združenih 
narodov overjeno kopijo protokola zaradi registracije in objave v skladu s 
102. členom Ustanovne listine Združenih narodov. 

9. člen 

Jeziki 

Ta protokol je sestavljen v enem samem izvodu v angleškem, arabskem, francoskem, 
kitajskem, ruskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so jih njihove vlade za to pravilno 
pooblastile, podpisali ta protokol. 

SESTAVLJENO V LONDONU šestindvajsetega septembra tisoč devetsto 
sedemindevetdeset. 
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PRILOGA 

DODANA PRILOGA VI K MEDNARODNI KONVENCIJI O 
PREPREČEVANJU ONESNAŽEVANJA MORJA Z LADIJ, 1973, KOT JE 

SPREMENJENA S PROTOKOLOM IZ LETA 1978, KI SE NANAŠA NANJO 

Za Prilogo V se doda nova Priloga VI: 

"Priloga VI 

PRAVILA ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA ZRAKA Z LADIJ 

I. POGLAVJE - SPLOŠNO 

1. PRAVILO 

Uporaba 

Določbe te priloge veljajo za vse ladje, razen če to ni izrecno drugače 
določeno v 3., 5., 6., 13., 15., 18. in 19. pravilu te priloge. 

2. PRAVILO 

Pomen izrazov 

V tej prilogi: 

(1) "podobna faza gradnje" pomeni fazo, pri kateri: 

(a) je mogoče prepoznan začetek gradnje določene ladje; 

(b) je začeta montaža te ladje, ki obsega vsaj 50 ton ali en odstotek 
ocenjene mase vsega gradbenega materiala, pri čemer se upošteva 
manjša od obeh vrednosti; 

(2) "neprekinjeno polnjenje" je opredeljeno kot proces, pri katerem se odpadki 
brez Človekove pomoči dovajajo v zgorevalno komoro, medtem ko ima 
sežigalna peč v običajnih pogojih delovanja temperaturo zgorevalne komore 
med 850 °C in 1200 °C; 

(3) "emisija" pomeni izpust snovi, ki se nadzoruje po tej prilogi, z ladij v ozračje 
ali moije; 

(4) "nove naprave" glede na 12. pravilo te priloge pomenijo namestitev 
sistemov, opreme, vključno z novimi prenosnimi gasilnimi aparati, izolacije 
ali drugega materiala na ladji po datumu, ko ta priloga začne veljati, 
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izključuje pa popravilo ali obnovo že nameščenih sistemov, opreme, izolacije 
ali drugega materiala ali novo polnjenje gasilnih aparatov; 

t 
(5) "Tehnični kodeks NOx" pomeni Tehnični kodeks za nadzor nad emisijami 

dušikovih oksidov iz ladijskih dizelskih motoijev, ki je bil sprejet z 
Resolucijo 2 konference in ga Organizacija lahko spremeni pod pogojem, da 
so te spremembe sprejete in začnejo veljati v skladu s 16. členom te 
konvencije, ki se nanaša na postopek spreminjanja, veljaven za dodatek k 
prilogi; 

(6) "snovi, ki tanjšajo ozonski plašč", pomenijo nadzorovane snovi, opredeljene 
v četrtem odstavku 1. člena Montrealskega protokola o substancah, ki 
škodljivo delujejo na ozonski plašč, 1987, naštete v prilogah A, B, C ali E k 
omenjenemu protokolu, veljavnem med uporabo ali razlago te priloge. 

Med snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč, so lahko na ladji med drugim: 
halon 1211 bromoklorodifluorometan 
halon 1301 bromotrifluorometan 
halon 2402 l,2-dibromo-l,l,2,2-tetrafluoroetan (znan tudi kot halon 
114B2) 
CFC-11 triklorofluorometan 
CFC-12 diklorodifluorometan 
CFC-113 1,1,2-trikloro-1,2,2-tetrafluoroetan 
CFC-114 l,2-dikloro-l,l,2,2-tetrafluoroetan 
CFC-115 kloropentafluoroetan; 

(7) "oljna gošča" pomeni gosto usedlino iz separatorjev za gorivo ali mazalno 
olje, odpadno mazalno olje iz glavnih ali pomožnih strojev ali odpadno olje 
iz separatorjev ladijske kalužne vode, opreme za filtriranje olj ali 
odcejalnikov; 

(8) "sežiganje na ladji" pomeni sežiganje odpadkov ali drugih snovi na ladji, če 
so ti odpadki ali druge snovi nastali med običajnim delovanjem te ladje; 

(9) "ladijska sežigalna peč" pomeni ladijsko napravo, ki je namenjena predvsem 
sežiganju; 

(10) "zgrajene ladje" pomenijo ladje, katerih gredlji so že bili položeni, ali ladje, 
ki so v podobni fazi gradnje; 

(11) "območje nadzora nad emisijami SOx" pomeni območje, na katerem se za 
emisije SOx z ladij zahteva sprejetje posebnih obveznih ukrepov za 
preprečevanje, zmanjševanje in nadziranje onesnaževanja zraka z SOx in 
njegovimi spremljajočimi škodljivimi učinki na območja na kopnem in 
moiju. Območja nadzora nad emisijami SOx vključujejo nadzor nad 
emisijami, naštetimi v 14. pravilu te priloge; 

(12) "tanker" pomeni tanker za prevoz nafte, ki je opredeljen v četrtem odstavku 
1. pravila Priloge I, ali tanker za prevoz kemikalij, ki je opredeljen v prvem 
odstavku 1. pravila Priloge II te konvencije; 
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(13) "Protokol iz leta 1997" pomeni Protokol iz leta 1997 o spremembi 
Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja moija z ladij, 1973, 
kot je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978, ki se nanaša nanjo. 

3. PRAVILO 

Splošne izjeme 

Pravila te priloge ne veljajo za: 

(a) emisije, ki so potrebne za zagotavljanje varnosti ladje ali reševanje življenja 
na moiju, ali 

(b) emisije, ki so posledica poškodbe ladje ali njene opreme: 

(i) pod pogojem, da so bili po nastali poškodbi ali odkritju emisije 
sprejeti vsi primerni previdnostni ukrepi za preprečitev ali kar 
največje zmanjšanje emisije, in 

(ii) razen če je lastnik ali poveljnik ladje z ravnanjem namerno 
povzročil škodo ali ravnal malomarno in vedoč, da bo do poškodbe 
ladje veijetno prišlo. 

4. PRAVILO 

Ustrezniki 

(1) Uprava lahko dovoli, da se na ladji namestijo napeljava, material, naprava ali 
aparat kot alternativa tistemu, kar se zahteva po tej prilogi, če so ta 
napeljava, material, naprava ali aparat vsaj tako učinkoviti, kot je tisto, kar se 
zahteva po tej prilogi. 

(2) Uprava, ki dovoli napeljavo, material, napravo ali aparat kot alternativo 
tistemu, kar se zahteva po tej prilogi, sporoči Organizaciji podatke o tem, da 
jih pogodbenicam te konvencije razpošlje v vednost in morebitno ustrezno 
ukrepanje. 

II. POGLAVJE - PREGLED, IZDAJANJE SPRIČEVAL IN NAČINI 
NADZORA 
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5. PRAVILO 

Pregled in inšpekcijski nadzor 

(1) Vsaka ladja z bruto tonažo 400 ali več in vsaka pritijena ali plavajoča vrtalna 
ploščad in druge ploščadi se morajo pregledovati, kot je določeno spodaj: 

(a) prvi pregled, preden ladja začne pluti ali je prvič izdano spričevalo, 
ki se zahteva po 6. pravilu te priloge. S tem pregledom se zagotovi, 
da so oprema, sistemi, napeljave, postopki in material popolnoma 
skladni z zahtevami te priloge; 

(b) redni pregledi v časovnih presledkih, ki jih določi uprava, vendar ne 
daljših od pet let, s katerim se zagotovi, da so oprema, sistemi, 
napeljave, postopki in material popolnoma skladni z zahtevami te 
priloge, in 

(c) vsaj en vmesni pregled v obdobju veljavnosti spričevala, s katerim 
se zagotovi, da so oprema in postopki popolnoma skladni z 
zahtevami te priloge in brezhibno delujejo. Če je v obdobju 
veljavnosti enotnega spričevala opravljen samo en tak vmesni 
pregled in je tako obdobje spričevala daljše od 2,5 leta, se pregled 
opravi v šestih mesecih pred ali po polovici roka veljavnosti 
spričevala. Taki vmesni pregledi se zaznamujejo na hrbtni strani 
spričevala, izdanega po 6. pravilu te priloge. 

(2) Za ladje z bruto tonažo manj kot 400 uprava lahko uvede ustrezne ukrepe, da 
zagotovi skladnost z veljavnimi določbami te priloge. 

(3) Preglede ladij glede izvajanja določb te priloge opravljajo uradniki uprave. 
Uprava pa lahko preglede zaupa bodisi nadzornikom, imenovanim v ta 
namen, bodisi pooblaščenim organizacijam. Te organizacije spoštujejo 
navodila, ki jih je sprejela Organizacija. V vsakem primeru zadevna uprava v 
celoti jamči za popolnost in učinkovitost pregleda. 

(4) Pregled skladnosti motorjev in opreme s 13. pravilom iz te priloge se opravi 
v skladu s Tehničnim kodeksom NOx. 

(5) Uprava vzpostavi režim nenačrtovanega inšpekcijskega nadzora, ki se opravi 
med veljavnostjo spričevala. S tem nadzorom se zagotovi, da oprema v vseh 
pogledih izpolnjuje zahteve delovanja, za katero je namenjena. Tak nadzor 
lahko opravljajo notranja inšpekcijska služba, imenovani nadzornik, 
pooblaščene organizacije ali druge pogodbenice na zahtevo uprave. Če 
uprava na podlagi določb prvega odstavka tega pravila uvede obvezne letne 
preglede, zgornji nenačrtovani nadzor ni obvezen. 

(6) Kadar imenovani nadzornik ali pooblaščena organizacija ugotovi, da stanje 
opreme bistveno ne ustreza podatkom v spričevalu, zagotovi, da se sprejmejo 
korektivni ukrepi, in o tem pravočasno obvesti upravo. Če taki korektivni 
ukrepi niso bili sprejeti, mora uprava spričevalo preklicati. Če je ladja v 
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pristanišču druge pogodbenice, morajo biti o tem takoj obveščeni tudi 
pristojni organi države pristanišča. Ko uradnik uprave, imenovani nadzornik 
ali pooblaščena organizacija o tem obvesti pristojne organe države 
pristanišča, zagotovi vlada zadevne države" pristanišča takemu uradniku, 
nadzorniku ali organizaciji vso potrebno pomoč pri izpolnitvi obveznosti po 
tem pravilu. 

(7) Oprema se vzdržuje skladno z določbami te priloge; na opremi, sistemih, 
napeljavah, postopkih ali materialu, ki se pregledujejo, se brez izrecne 
odobritve uprave ne smejo uvajati spremembe. Dovoljena je neposredna 
nadomestitev opreme in napeljav z opremo in napeljavami, ki so v skladu z 
določbami te priloge. 

(8) Kadar koli se ladji pripeti nesreča ali je na njej odkrita okvara, ki bistveno 
vpliva na učinkovitost ali brezhibnost delovanja njene opreme, ki jo zajema 
ta priloga, mora poveljnik ali lastnik to nemudoma prijaviti upravi, 
imenovanemu nadzorniku ali pooblaščeni organizaciji, odgovorni za izdajo 
ustreznega spričevala. 

6. PRAVILO 

Izdaja Mednarodnega spričevala o preprečevanju onesnaževanja zraka 

(1) Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaževanja zraka se po pregledu, 
opravljenem v skladu z določbami 5. pravila te priloge, izda: 

(a) vsaki ladji z bruto tonažo 400 ali več, ki plove v pristanišča ali do 
predobalnih terminalov pod jurisdikcijo drugih pogodbenic, in 

(b) ploščadi in vrtalnim ploščadim, ki plove v vode pod suverenostjo ali 
jurisdikcijo drugih pogodbenic Protokola iz leta 1997. 

(2) Ladjam, zgrajenim pred datumom začetka veljavnosti Protokola iz leta 1997, 
se Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaževanja zraka v skladu s 
prvim odstavkom tega pravila izda najpozneje ob prvem načrtovanem 
popravilu v doku po začetku veljavnosti Protokola iz leta 1997, v nobenem 
primeru pa ne pozneje kot tri leta po začetku veljavnosti Protokola iz leta 
1997. 

(3) Tako spričevalo izda bodisi uprava bodisi oseba ali organizacija, ki jo uprava 
pooblasti. V vsakem primeru uprava za spričevalo prevzame vso 
odgovornost. 

7. PRAVILO 

Spričevalo, ki ga izda druga vlada 

(1) Vlada pogodbenice Protokola iz leta 1997 lahko na zahtevo uprave sproži 
pregled ladje, in če se prepriča, da so bile določbe te priloge spoštovane, ladji 
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v skladu s to prilogo izda Mednarodno spričevalo o preprečevanju 
onesnaževanja zraka ali odobri njegovo izdajo. 

(2) Izvod spričevala in izvod poročila o pregledu se čim prej pošljeta upravi, ki 
je zahtevala pregled ladje. 

(3) Tako izdano spričevalo vsebuje izjavo, da je bilo izdano na zahtevo uprave, 
in ima enako veljavo kot spričevalo, izdano na podlagi 6. pravila te priloge. 

(4) Ladji, ki ima pravico pluti pod zastavo države, ki ni pogodbenica Protokola 
iz leta 1997, se ne izda Mednarodno spričevalo o preprečevanju 
onesnaževanja zraka. 

8. PRAVILO 

Oblika spričevala 

Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaževanja zraka je sestavljeno v 
uradnem jeziku države izdajateljice v obliki, ki ustreza obrazcu iz Dodatka I k tej 
prilogi. Če uporabljeni jezik ni angleški, francoski ali španski, mora besedilo 
vključevati prevod v enega od teh jezikov. 

9. PRAVILO 

Trajanje in veljavnost spričevala 

(1) Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaževanja zraka se izda za 
obdobje, ki ga določi uprava in ne presega pet let od datuma izdaje. 

(2) Petletnega obdobja veljavnosti Mednarodnega spričevala o preprečevanju 
onesnaževanja zraka ni dovoljeno podaljšati, razen v skladu s tretjim 
odstavkom. 

(3) Če ladja v času, ko Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaževanja 
zraka poteče, ni v pristanišču države, pod katere zastavo ima pravico pluti ali 
v kateri se opravi pregled, lahko uprava veljavnost spričevala podaljša za 
največ pet mesecev. Tako podaljšanje je odobreno samo z namenom, da 
lahko ladja priplove v državo, pod katere zastavo ima pravico pluti ali v 
kateri se bo opravil pregled, in to samo v primerih, ko se to zdi ustrezno in 
smotrno. Po prihodu v državo, pod katere zastavo ima pravico pluti ali v 
kateri bo opravljen pregled, ladja nima pravice, da bi na podlagi takega 
podaljšanja zapustila pristanišče ali državo, ne da bi pridobila novo 
Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaževanja zraka. 

(4) Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaževanja zraka preneha veljati 
v kateri koli od naslednjih okoliščin: 
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(a) če inšpekcijski nadzor in pregled nista opravljena v rokih, določenih 
po 5. pravilu te priloge; 

(b) če so bile na opremi, sistemih, napeljavah, postopkih ali materialu, 
na katere se nanaša ta priloga, brez izrecne odobritve uprave 
uvedene bistvene spremembe, razen neposredne nadomestitve take 
opreme ali napeljav z opremo ali napeljavami, ki izpolnjujejo 
zahteve te priloge. Za namen 13. pravila bistvena sprememba 
vključuje vsakršno spreminjanje ali prilagajanje sistemov, napeljav 
ali postopkov pri dizelskem motorju, katerega posledica bi bila 
preseganje omejitve dušikovih oksidov za ta motor, ali 

(c) po prepisu ladje pod zastavo druge države. Novo spričevalo se izda 
šele, ko se vlada, ki izda novo spričevalo, popolnoma prepriča, da 
ladja v celoti izpolnjuje zahteve iz 5. pravila te priloge. Če se v treh 
mesecih po prepisu med pogodbenicama to zahteva, mora vlada 
pogodbenice, pod katere zastavo je ladja plula, poslati upravi druge 
pogodbenice izvod Mednarodnega spričevala o preprečevanju 
onesnaževanja zraka, ki ga je ladja imela pred prepisom, in izvode 
ustreznih poročil o pregledih, če so na voljo. 

10. PRAVILO 

Nadzor pomorske inšpekcije nad izpolnjevanjem operativnih zahtev 

(1) Ko je ladja v pristanišču ali predobalnem terminalu pod jurisdikcijo druge 
pogodbenice Protokola iz leta 1997, lahko inšpektoiji, ki jih je ta 
pogodbenica pravilno pooblastila, opravijo pregled v zvezi z operativnimi 
zahtevami po tej prilogi, kadar obstajajo jasni razlogi za sum, da poveljnik ali 
posadka ni seznanjena z bistvenimi ladijskimi postopki, ki se. nanašajo na 
preprečevanje onesnaževanja zraka z ladij. 

(2) V okoliščinah, navedenih v prvem odstavku tega pravila, pogodbenica naredi 
vse, da zagotovi, da ladja ne bo plula, dokler se stanje ne uredi v skladu z 
zahtevami te priloge. 

(3) Za to pravilo se uporabljajo postopki v zvezi z nadzorom pomorske 
inšpekcije, kije predpisan v 5. členu te konvencije. 

(4) Nič v tem pravilu se ne razlaga tako, kot da omejuje pravice in obveznosti 
pogodbenice, ki opravlja nadzor nad operativnimi zahtevami, ki so v tej 
konvenciji izrecno določene. 
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11. PRAVILO 

Odkrivanje kršitev in izvajanje 

(1) Pogodbenice te priloge sodelujejo pri odkrivanju kršitev in izvajanju določb 
te priloge ter pri tem uporabljajo vse ustrezne in izvedljive ukrepe za 
odkrivanje kršitev in okoljsko spremljanje, ustrezne postopke za prijavljanje 
in zbiranje dokazov. 

(2) Ladjo, za katero ta priloga velja, lahko v katerem koli pristanišču ali 
predobalnem terminalu pogodbenice pregledajo inšpektorji, ki jih je ta 
pogodbenica imenovala ali pooblastila, da preverijo, ali je ladja oddala v 
okolje snovi, ki jih ta priloga navaja kot kršitev. Če je ob inšpekcijskem 
nadzoru ugotovljena kršitev te priloge, se upravi zaradi ustreznega ukrepanja 
pošlje prijava. 

(3) Vsaka pogodbenica upravi predloži morebitno dokazilo o tem, da je ladja 
oddala v okolje snovi, ki jih ta priloga navaja kot kršitev. Če je to izvedljivo, 
pristojni organ prve pogodbenice poveljnika ladje obvesti o domnevni 
kršitvi. 

(4) Po prejemu takega dokazila tako obveščena uprava razišče zadevo in lahko 
od druge pogodbenice, ki jo je obvestila, zahteva nadaljnja ali trdnejša 
dokazila o domnevni kršitvi. Če se uprava prepriča, da dokazila zadoščajo za 
uvedbo postopka v zvezi z domnevno kršitvijo, mora čim prej sprožiti 
postopek v skladu s svojo zakonodajo. Uprava pogodbenico, ki je prijavila 
domnevno kršitev, in Organizacijo takoj obvesti o sprejetih ukrepih. 

(5) Pogodbenica lahko tudi pregleda ladjo, za katero ta priloga velja, ko vstopa v 
pristanišča ali predobalne terminale pod njeno jurisdikcijo, če od katere koli 
pogodbenice prejme zahtevo za preiskavo skupaj z zadostnimi dokazili, daje 
ladja oddala v okolje snovi, ki jih ta priloga navaja kot kršitev. Poročilo o 
taki preiskavi se pošlje pogodbenici, ki je preiskavo zahtevala, in upravi, da 
se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi po tej konvenciji. 

(6) Mednarodno pravo, ki se nanaša na preprečevanje, zmanjševanje in 
nadziranje onesnaževanja morskega okolja z ladij, vključno z zakonodajo, 
povezano z izvajanjem in varstvenimi ukrepi, in velja med uporabo ali 
razlago te priloge, se smiselno uporablja za določbe in standarde, opredeljene 
v tej prilogi. 

m. POGLAVJE - ZAHTEVE ZA NADZOR NAD EMISIJAMI Z LADIJ 

12. PRAVILO 

Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč 

(1) Ob upoštevanju 3. pravila je vsaka namerna emisija snovi, ki tanjšajo 
ozonski plašč, prepovedana. Namerne emisije vključujejo emisije, ki 
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nastanejo med vzdrževanjem, servisiranjem, popravljanjem aii 
odstranjevanjem sistemov ali opreme, ne vključujejo pa minimalnih izpustov, 
povezanih z lovljenjem ali recikliranjem snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. 
Emisije, ki so posledica uhajanja ali iztekanja snovi, ki tanjšajo ozonski 
plašč, pa naj bo to uhajanje ali iztekanje namerno ali nenamerno, lahko 
urejajo pogodbenice Protokola iz leta 1997. 

(2) Nove naprave, ki vsebujejo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, so prepovedane 
na vseh ladjah, razen novih napeljav z delno halogeniranimi 
klorofluoroogljikovodiki (HCFC), ki so dovoljene do 1. januarja 2020. 

(3) Snovi iz tega pravila in oprema, ki vsebuje take snovi, se po odstranitvi z 
ladij oddajo v ustrezne prevzemne obrate. 

13. PRAVILO 

Dušikovi oksidi (NOx) 

(1) (a) To pravilo velja za: 

(i) vsak dizelski motor z izhodno močjo več kot 130 kW, ki je 
nameščen na ladji, zgrajeni 1. januarja 2000 ali pozneje, in 

(ii) vsak dizelski motor z izhodno močjo več kot 130 kW, ki je 
bil po 1. januarju 2000 bistveno predelan. 

(b) To pravilo ne velja za: 

(i) rezervne dizelski motoije, motorje, nameščene v rešilnih 
čolnih, in za kakršne koli naprave ali opremo, namenjeno 
zgolj za uporabo v sili, in 

(ii) motorje, nameščene na ladjah, ki plovejo samo v vodah pod 
suverenostjo ali jurisdikcijo države, pod katere zastavo ima 
ladja pravico pluti, če za te motoije uprava uvede 
nadomestne kontrolne meritve NOx. 

(c) Ne glede na določbe pododstavka (a) tega odstavka uprava lahko 
dovoli, da se iz uporabe tega pravila izključi vsak dizelski motor, ki 
je na zgrajeni ladji ali ladji, ki je bila bistveno predelana, nameščen 
pred datumom začetka veljavnosti tega protokola, če ladja plove 
samo do pristanišč ali predobalnih terminalov v državi, pod katere 
zastavo ima ladja pravico pluti. 

(2) (a) V tem pravilu izraz "bistvena predelava" pomeni spremembo 
motorja, pri kateri 

(i) se motor zamenja z novim motorjem, konstruiranim 1. 
januarja 2000 ali po tem datumu, ali 
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(ii) se motor bistveno spremeni v skladu s Tehničnim 
kodeksom NOx ali 

(iii) se največja nazivna moč motoija poveča za več kot 10 %. 

Emisija NOx, ki je posledica sprememb iz pododstavka (a) tega 
odstavka, se dokumentira v skladu s Tehničnim kodeksom NOx, da 
jo odobri uprava. 

Ob upoštevanju 3. pravila te priloge je delovanje vsakega dizelskega 
motoija, za katerega velja to pravilo, prepovedano, razen kadar 
emisija dušikovih oksidov iz motoija (izračunana kot skupna 
ponderirana emisija NO2) ne presega naslednjih meja: 

(i) 17,0 g/kWh, če je n manj kot 130 vrt./min. 

(ii) 45,0*n (_0,2) g/kWh, če je n 130 ali več, vendar manj kot 
2000 vrt./min. 

(iii) 9,8 g/kWh, če je n 2000 vrt./min. ali več, 

pri čemer je n = nazivna hitrost motoija (vrtljaji ročične gredi na 
minuto). 

Kadar se uporablja gorivo, sestavljeno iz mešanic ogljikovodikov, 
pridobljenih iz predelave nafte, morata postopek preizkušanja in 
metoda meijenja ustrezati Tehničnemu kodeksu NOx in upoštevati 
cikluse preizkušanja in ponderacijske koeficiente, opisane v 
Dodatku II k tej prilogi. 

Ne glede na določbe pododstavka (a) tega odstavka je delovanje 
dizelskega motoija dovoljeno, kadar: 

(i) se na motoiju uporablja sistem čiščenja izpušnih plinov, ki 
ga uprava odobri v skladu s Tehničnim kodeksom NOx, da 
se ladijske emisije NOx zmanjšajo vsaj do meja, določenih 
v pododstavku (a), ali 

(ii) se uporablja neka druga enakovredna metoda, ki jo odobri 
uprava in pri kateri se upoštevajo ustrezna navodila 
Organizacije za zmanjšanje ladijskih emisij NOx vsaj do 
meja, določenih v pododstavku (a) tega odstavka. 

14. PRAVILO 

Žveplovi oksidi (SOx) 
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Splošne zahteve 

(1) Vsebnost žvepla v vsakem gorivu na ladjah ne sme presegati 4,5 % m/m. 

(2) Svetovno povprečje vsebnosti žvepla v težkem gorivu, dobavljenem za 
uporabo na ladjah, se nadzoruje ob upoštevanju navodil, ki jih bo pripravila 
Organizacija. 

Zahteve na območjih nadzora nad emisijami SOx 

(3) V tem pravilu območja nadzora nad emisijami SOx vključujejo: 

(a) območje Baltskega moija, opredeljeno v pododstavku (b) prvega 
odstavka 10. pravila, in 

(b) vsako drugo morsko območje, zajeto v Dodatku III k tej prilogi, 
vključno s pristaniškimi območji, ki jih določi Organizacija po 
merilih in postopkih za označevanje območij nadzora nad emisijami 
SOx, da se prepreči onesnaževanje zraka z ladij. 

(4) Če ladje plovejo na območjih nadzora nad emisijami SOx, mora biti 
i;zpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev: 

(a) vsebnost žvepla v gorivu, uporabljenem na ladjah na območju 
nadzora nad emisijami SOx, ne presega 1,5 % m/m; 

(b) uporablja se sistem čiščenja izpušnih plinov, ki ga odobri uprava ob 
upoštevanju navodil, ki jih bo pripravila Organizacija, za 
zmanjšanje skupne emisije žveplovih oksidov z ladij, vključno s 
pomožnimi in glavnimi pogonskimi motoiji, na 6,0 g SOx/kWh ali 
manj, izračunane kot skupna masa emisije žveplovih oksidov. 
Odpadni tokovi, ki nastajajo pri uporabi take opreme, se ne smejo 
izpuščati v zaprta pristanišča, zalive in morske rokave, razen če 
ladja lahko izčrpno dokumentira, da taki odpadni tokovi ob 
upoštevanju meril, ki jih organi države pristanišča sporočijo 
Organizaciji, ne vplivajo negativno na ekosisteme takih zaprtih 
pristanišč, zalivov in morskih rokavov. Organizacija razpošlje 
merila vsem pogodbenicam konvencije ali 

(c) uporablja se kakršna koli preverljiva in izvedljiva tehnološka 
metoda za omejevanje emisij SOx do ravni, enake tisti iz 
pododstavka (b). Te metode odobri uprava ob upoštevanju navodil, 
ki jih bo pripravila Organizacija. 

(5) Dobavitelj v skladu z zahtevo 18. pravila te priloge dokumentira vsebnost 
žvepla v gorivu iz prvega odstavka in pododstavka (a) četrtega odstavka tega 
pravila. 

(6) Ladje, ki uporabljajo ločeno gorivo, v skladu s pododstavkom (a) četrtega 
odstavka tega pravila omogočajo dovolj časa, da se sistem za dovajanje 
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goriva popolnoma očisti vseh goriv, ki presegajo 1,5 % m/m vsebnosti 
žvepla, pred vstopom na območje nadzora nad emisijami SOx. Količina 
goriva z nizko vsebnostjo žvepla (do 1,5 % vsebnosti žvepla) v vsaki cisterni 
ter datum, ura in položaj ladje ob menjavi energenta se vpisujejo v ladijski 
dnevnik, ki ga predpiše uprava. 

(7) V prvih 12 mesecih takoj po začetku veljavnosti tega protokola ali 
spremembe tega protokola, ki v skladu s pododstavkom (b) tretjega odstavka 
tega pravila določa posebno območje nadzora nad emisijami SOx, so ladje, 
ki vstopajo na območje nadzora nad emisijami SOx, omenjeno v 
pododstavku (a) tretjega odstavka tega pravila ali določeno po pododstavku 
(b) tretjega odstavka tega pravila, oproščene zahtev četrtega in šestega 
odstavka tega pravila ter zahtev petega odstavka tega pravila, če se nanašajo 
na pododstavek (a) četrtega odstavka tega pravila. 

15. PRAVILO 

Hlapljive organske spojine 

(1) Če emisije hlapljivih organskih spojin (HOS) s tankerjev urejajo pristanišča 
ali terminali pod jurisdikcijo pogodbenice Protokola iz leta 1997, se urejajo v 
skladu z določbami tega pravila. 

(2) Pogodbenica Protokola iz leta 1997, ki določi pristanišča ali terminale pod 
svojo jurisdikcijo, v katerih se emisije HOS urejajo s pravili, pošlje 
Organizaciji uradno obvestilo. To uradno obvestilo vključuje informacije o 
velikosti tankeijev, ki bodo pod nadzorom, tovoru, za katerega se zahtevajo 
sistemi nadzora nad emisijami hlapov, in o datumu začetka takega nadzora. 
Uradno obvestilo se pošlje vsaj šest mesecev pred datumom začetka nadzora. 

(3) Vlada vsake pogodbenice Protokola iz leta 1997, ki določi pristanišča ali 
terminale, v katerih se emisije HOS s tankerjev urejajo s pravili, zagotovi, da 
bodo v imenovanih pristaniščih in terminalih nameščeni sistemi za nadzor 
nad emisijami hlapov, ki jih ta vlada odobri ob upoštevanju varnostnih 
standardov, ki jih pripravi Organizacija, in da bodo ti sistemi delovali varno 
in tako, da ladja ne bo imela nepotrebne zamude. 

(4) Organizacija razpošlje seznam pristanišč in terminalov, ki so jih določile 

pogodbenice Protokola iz leta 1997, v vednost drugim pogodbenicam 
Protokola iz leta 1997 in državam članicam Organizacije. 

(5) Vsi tankerji, katerih emisije hlapov se nadzorujejo v skladu z določbami 
drugega odstavka tega pravila, so opremljeni s sistemom za zbiranje hlapov, 
ki ga odobri uprava ob upoštevanju varnostnih standardov, ki jih pripravi 
Organizacija, in tak sistem uporabljajo med nakladanjem takega tovora. 
Terminali, ki imajo sisteme za nadzor nad emisijami hlapov nameščene v 
skladu s tem pravilom, lahko obstoječe tankerje, ki niso opremljeni s sistemi 
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za zbiranje hlapov, sprejmejo še tri leta po datumu začetka nadzora, ki je 
določen v drugem odstavku. 

(6) To pravilo se za ladje za prevoz plina uporablja samo tedaj, ko vrsta sistema 
za natovarjanje in zadrževanje tovora omogoča varno hrambo nemetanskih 
HOS na ladji oziroma njihovo varno vrnitev na obalo. 

16. PRAVILO 

Sežiganje na ladji 

(1) Če ne gre za določbo petega odstavka, je sežiganje na ladji dovoljeno samo v 
ladijski sežigalni peči. 

(1) (a) Če ne gre za določbo pododstavka (b) tega odstavka, mora vsaka 
sežigalna peč, nameščena na ladji 1. januarja 2000 ali pozneje, 
izpolnjevati zahteve, ki jih vsebuje Dodatek IV k tej prilogi. Vsako 
sežigalno peč odobri uprava ob upoštevanju standardnih specifikacij 
za ladijske sežigalne peči, kijih pripravi Organizacija. 

(b) Uprava lahko dovoli, da za sežigalno peč, ki je nameščena na ladji 
pred datumom začetka veljavnosti Protokola iz leta 1997, ne velja 
pododstavek (a) tega odstavka, če ladja plove izključno v vodah pod 
suverenostjo ali jurisdikcijo države, pod katere zastavo ima ladja 
pravico pluti. 

(3) Nič v tem pravilu ne vpliva na prepoved ali druge zahteve iz Konvencije o 
preprečevanju onesnaževanja morja z odpadnimi in drugimi snovmi, 1972, 
kot je bila spremenjena, in Protokola iz leta 1996 k njej. 

(4) Na ladjah je prepovedano sežiganje naslednjih snovi: 

(a) ostankov tovora po Prilogah I, II in III k tej konvenciji in z njimi 
povezanega onesnaženega embalažnega materiala, 

(b) polikloriranih bifenilov (PCB), 

(c) smeti, opredeljenih v Prilogi V k tej konvenciji, ki vsebujejo več kot 
sledove težkih kovin, in 

(d) rafiniranih naftnih proizvodov, ki vsebujejo halogenske spojine. 

(5) Gošča odplak in oljne usedline, ki nastajajo med običajnim delovanjem ladje, 
se lahko na ladji sežigajo tudi v glavnem ali pomožnem generatorju ali 
ogrevalnih kotlih, vendar se v teh primerih to ne sme izvajati v zaprtih 
pristaniščih, zalivih in morskih rokavih. 
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(6) Sežiganje polivinil kloridov (PVC) na ladji je prepovedano, razen v ladijskih 
sežigalnih pečeh, za katere so bila izdana posamična spričevala o ustreznosti 
Mednarodne pomorske organizacije. 

(7) Vse ladj<_ „ -.ežigainum pečmi, ki jih zavezuje to pravilo, imajo priročnik 
proizvajalca o delovanju, ki natančno določa, kako sežigalno peč upravljati v 
okviru meja iz drugega odstavka Dodatka IV k tej prilogi. 

(8) Osebje, odgovorno za delovanje sežigalnih peči, je usposobljeno in zmožno 
izvajati navodila, ki jih vsebuje priročnik proizvajalca o delovanju. 

(9) Kadar je temperatura nižja od najnižje dovoljene 850 °C, se zahteva stalno 
spremljanje izhodne temperature zgorevalnih dimnih plinov, odpadki pa se v 
kontinuirao sežigalno peč ne dovajajo. Pri šaržnih sežigalnih pečeh je postroj 
zasnovan tako, da temperatura v zgorevalni komori v petih minutah po 
zagonu doseže 600 °C. 

(10) Nič v tem pravilu ne vpliva na razvoj, namestitev in delovanje ladijskih 
naprav za toplotno obdelavo odpadkov, ki so drugačne konstrukcije, če te 
naprave izpolnjujejo zahteve tega pravila ali jih presegajo. 

17. PRAVILO 

Prevzemni obrati 

(1) Vlada vsake pogodbenice Protokola iz leta 1997 se zavezuje, da bo 
zagotovila obrate, s katerimi bo zadovoljevala: 

(a) potrebe ladij, ki njena remontna pristanišča uporabljajo za prevzem 
snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in opreme, ki po odstranitvi z ladij 
vsebuje take snovi; 

(b) potrebe ladij, ki uporabljajo njena pristanišča, terminale ali 
remontna pristanišča za prevzem ostankov, nastalih pri čiščenju 
izpušnih plinov v odobrenih sistemih za čiščenje izpušnih plinov, 
kadar izpust teh ostankov v morsko okolje ni dovoljen po 14. 
pravilu te priloge; 

ne da bi ladjam povzročala nepotrebne zamude, in 

(c) potrebe v obratih za razgradnjo starih ladij, ki prevzemajo snovi, ki 
tanjšajo ozonski plašč, in opremo, ki vsebuje take snovi, ko je 
odstranjena z ladij. 

(2) Vsaka pogodbenica Protokola iz leta 1997 uradno obvesti Organizacijo, ki to 
obvestilo pošlje članicam Organizacije, o vseh primerih, ko obrati, ki jih 
predvideva to pravilo, niso na voljo ali so domnevno neustrezni. 
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18. PRAVILO 

Kakovost goriva 

(1) Gorivo za izgorevanje, ki se dostavi na ladje, za katere velja ta priloga, in se 
tam uporablja, mora izpolnjevati naslednje zahteve: 

(a) če ne gre za določbo pododstavka (b): 

(i) je gorivo mešanca ogljikovodikov, pridobljeno iz 
predelave nafte. To ne preprečuje vključevanja majhnih 
količin aditivov, ki izboljšujejo nekatere vidike 
zmogljivosti; 

(ii) je gorivo brez anorganskih kislin; 

(iii) gorivo ne vsebuje nobene dodane snovi ali odpadne 
kemikalije, ki: 

(1) ogroža varnost ladij ali negativno vpliva na 
zmogljivost strojev ali 

(2) je škodljiva za osebje ali 

(3) v splošnem prispeva k dodatnemu 
onesnaževanju zraka, in 

(b) gorivo za zgorevanje, pridobljeno s postopki, ki niso predelava 
nafte, 

(i) ne presega vsebnosti žvepla, določene v 14. pravilu te 
priloge; 

(ii) ne povzroči, da bi motor presegel zgornje meje emisij 
NOx, določene v pododstavku (a) tretjega odstavka 13. 
pravila te priloge; 

(iii) ne vsebuje anorganskih kislin in 

(iv) (1) ne ogroža varnosti ladij ali negativno vpliva na 
zmogljivost strojev ali 

(2) ni škodljivo za zdravje osebja ali 

(3) v splošnem ne prispeva k dodatnemu 
onesnaževanju zraka. 

poročevalec, št. 38 34 7. junij 2°°6 



(2) To pravilo ne velja za premog v trdnem stanju ali jedrsko gorivo. 

(3) Za vsako ladjo, za katero veljata 5. in 6. pravilo te priloge, se podatki o gorivu 
za zgorevanje, ki se dobavi na ladjo in se tam uporablja, evidentirajo z 
dobavnico za gorivo, ki vsebuje vsaj informacije iz Dodatka V k tej prilogi. 

(4) Dobavnica za gorivo se hrani na ladji in mora biti za inšpekcijski nadzor ob 
vsakem razumnem času takoj dosegljiva. Hraniti jo je treba tri leta po dobavi 
goriva na ladjo. 

(5) (a) Pristojni organ vlade pogodbenice Protokola iz leta 1997 lahko 
dobavnice za gorivo na kateri koli ladji, za katero velja ta priloga, 
inšpekcijsko pregleda, ko je ladja v pristanišču ali predobalnem 
terminalu te države, vsako dobavnico lahko kopira in od poveljnika 
ladje ali osebe, odgovorne za ladjo, zahteva overitev kopije vsake take 
dobavnice. Pristojni organ lahko tudi preveri vsebino vsake 
dobavnice, in sicer ob posvetu s pristaniščem, kjer je bila dobavnica 
izdana. 

(b) Pristojni organ mora čim prej opraviti inšpekcijski nadzor dobavnic za 
gorivo po tem odstavku in prevzeti overjene izvode dobavnic, da se 
ladja po nepotrebnem ne zadržuje. 

(6) Dobavnici za gorivo je priložen reprezentativni vzorec dobavljenega goriva ob 
upoštevanju navodil, ki jih pripravi Organizacija. Vzorec mora biti zapečaten 
in ga morajo po končani oskrbi z gorivom podpisati predstavnik dobavitelja in 
poveljnik ladje ali častnik, odgovoren za oskrbo z gorivom; vzorec ostane pod 
nadzorom ladje, dokler večina goriva ni porabljena, v vsakem primeru pa vsaj 
12 mesecev po dobavi. 

(7) Pogodbenice Protokola iz leta 1997 zagotavljajo, da bodo pristojni organi, ki 
so jih imenovale: 

(a) vodili register lokalnih dobaviteljev goriva; 

(b) od lokalnih dobaviteljev zahtevali dobavnice za gorivo in vzorec 
goriva, ki se zahteva po tem pravilu, s potrdilom dobavitelja goriva, da 
gorivo izpolnjuje zahteve 14. in 18. pravila te priloge; 

(c) od lokalnih dobaviteljev zahtevali, da za morebitne inšpekcijske 
nadzore in preverjanja, ki jih opravlja država pristanišča, obdržijo 
izvod dobavnice za gorivo pri sebi vsaj tri leta; 

(d) ustrezno ukrepali zoper dobavitelje goriva, za katere je bilo 
ugotovljeno, da so dobavili gorivo, ki ni enakovredno tistemu, ki je 
navedeno na dobavnici; 

(e) obvestili upravo o vsaki ladji, ki prevzema gorivo, za katero je 
ugotovljeno, da ni skladno z zahtevami 14. in 18. pravila te priloge, in 
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(f) obvestili Organizacijo, ta pa vse pogodbenice Protokola iz leta 1997 o 
vseh primerih, ko dobavitelji goriva niso izpolnili zahtev iz 14. in 18. 
pravila te priloge. 

(8) V zvezi z inšpekcijskimi nadzori v državi pristanišča, ki jih opravljajo 
pogodbenice Protokola iz leta 1997, se pogodbenice nadalje zavezujejo: 

(a) da bodo pogodbenico ali nepogodbenico, pod jurisdikcijo katere je bila 
izdana dobavnica za gorivo, obvestile o dobavah neustreznega goriva z 
vsemi ustreznimi podrobnostmi in 

(b) da bodo zagotovile sprejetje ustreznih sanacijskih ukrepov, s katerimi 
se odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti neustreznega goriva. 

19. PRAVILO 

Zahteve za ploščadi in vrtalne ploščadi 

(1) Ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka tega pravila so pritajene 
in plavajoče ploščadi in vrtalne ploščadi skladne z zahtevami te priloge. 

(2) Emisije, ki neposredno izhajajo iz raziskovanja, izkoriščanja in s tem 
povezane predelave mineralnih surovin z morskega dna na moiju, so v 
skladu s točko (ii) pododstavka (b) tretjega odstavka 2. člena te konvencije 
izvzete iz določb te priloge. Take emisije vključujejo: 

(a) emisije pri sežiganju snovi, ki so edina in neposredna posledica 
raziskovanja, izkoriščanja in s tem povezane predelave mineralnih 
surovin z morskega dna na moiju, med drugim s sežiganjem 
ogljikovodikov in odrezkov, mulja in/ali spodbujevalnih mazalnih 
tekočin med izdelavo jaškov in operacijami preizkušanja ter 
sežiganjem odpadkov; 

(b) izpust plinov in hlapljivih spojin, ki so v vrtalnih mazalnih 
tekočinah in odrezkih; 

(c) emisije, povezane izključno in neposredno z obdelavo mineralnih 
surovin z morskega dna, ravnanjem z njimi ali njihovim 
skladiščenjem, in 

(d) emisije iz dizelskih motorjev, namenjenih izključno raziskavam, 
izkoriščanju in predelavi mineralnih surovin z morskega dna na 
moiju. 

(3) Zahteve 18. pravila te priloge se ne nanašajo na uporabo ogljikovodikov, 
nastalih in nato na kraju samem uporabljenih kot gorivo, kadar to odobri 
uprava. 
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DODATEK I 

Obrazec spričevala IAPP 
(8. pravilo) 

MEDNARODNO SPRIČEVALO O PREPREČEVANJU ONESNAŽEVANJA 
ZRAKA 

Na podlagi določb Protokola iz leta 1997, ki spreminja Mednarodno konvencijo o 
preprečevanju onesnaževanja moija z ladij, 1973, kot je bila spremenjena s 
Protokolom iz leta 1978, ki se nanaša nanjo (v nadaljevanju "konvencija"), s 
pooblastilom vlade: 

(polno ime države) 

izdaja: 

(poln naziv pristojne osebe ali organizacije, 
pooblaščene na podlagi določb konvencije) 

Ime ladje Razlikovalna 
številka ali 

črke 

Številka 
IMO 

Pristanišče 
vpisa 

Bruto tonaža 

Vrsta ladje: □ tanker 
□ ladje, ki niso tankerji 

S TEM POTRJUJEMO: 

1. daje bila ladja pregledana v skladu s 5. pravilom Priloge VI h konvenciji in 

2. da je iz pregleda razvidno, da so oprema, sistemi, napeljave, postopki in 
material popolnoma skladni z veljavnimi zahtevami Priloge VI konvencije. 

To spričevalo velja do 
    pod pogojem, 
da se opravijo pregledi v skladu s 5. pravilom Priloge VI h konvenciji. 

Izdano v 

(kraj izdaje spričevala) 

(datum izdaje) (podpis pooblaščene osebe, ki izdaja 
spričevalo) 

(pečat ali žig organa) 
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ZAZNAMEK O LETNIH IN VMESNIH PREGLEDIH 

S TEM POTRJUJEMO, daje bilo s pregledom, zahtevanim po 5. pravilu Priloge VI h 
konvenciji, ugotovljeno, da ladja izpolnjuje ustrezne določbe konvencije: 

Letni pregled: Podpisal  
(podpis pooblaščene osebe) 

. Kraj:  

Datum  

(pečat ali žig organa) 

LetniVvmesni* pregled: Podpisal  
(podpis pooblaščene osebe) 

Kraj:  

Datum....  

(pečat ali žig organa) 

LetniVvmesni* pregled: Podpisal  
(podpis pooblaščene osebe) 

Kraj:  

Datum  

(pečat ali žig organa) 

Letni pregled: Podpisal    
(podpis pooblaščene osebe) 

Kraj:    

Datum  

' Neustrezno prečrtajte. 
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Dodatek k Mednarodnemu spričevalu o preprečevanju onesnaževanja zraka 
(spričevalo IAPP) 

ZAPIS O GRADNJI IN OPREMI 

v zvezi z določbami Priloge VI k Mednarodni konvenciji o preprečevanju 
onesnaževanja moija z ladij, 1973, kot je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978, 
ki se nanaša nanjo (v nadaljevanju "konvencija") 

Opombe: 

1 Ta zapis je stalno priložen spričevalu IAPP. Spričevalo LAPP naj bo na ladji 
kadar koli na voljo. 

2 Če izvirni zapis ni v angleškem, francoskem ali španskem jeziku, naj 
besedilo vključuje prevod v enega od teh jezikov. 

3 Vpisi v okenca naj bodo v obliki križca (x), če je odgovor bodisi "da" in "se 
uporablja", ali (-), Če je odgovor "ne" in "se ne uporablja". 

4 Če ni drugače določeno, se pravila, navedena v tem zapisu, sklicujejo na 
pravila Priloge VI h konvenciji, resolucije ali okrožnice pa na tista, ki jih je 
sprejela Mednarodna pomorska organizacija. 

1 Podatki o ladji 

1.1 Ime 
ladje:  

1.2 Razlikovalna številka ali 
črke:  

1.3 Številka 
IMO:  

1.4 Pristanišče 
vpisa:  

1.5 Bruto 
tonaža:  

1.6 Datum, ko je bil položen ladijski gredlj ali ko je bila ladja v podobni fazi 
gradnje:  
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1.7 Datum začetka bistvene predelave motoija (če je ustrezno) (13. pravilo): 

Nadzor nad emisijami z ladij 

2.1 Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (12. pravilo) 
2.1.1 Naslednji sistemi in oprema za gašenje požara, ki vsebujejo halone, lahko še 

naprejobratujejo:  o 

Sistemska oprema Lokacija na ladji 

2.1.2 Naslednji sistem 
obratujejo:  

in oprema, ki vsebujejo CFC, lahko še naprej 
  □ 

Sistemska oprema Lokacija na ladji 

2.1.3 Naslednji sistemi, ki vsebujejo delno halogenirane klorofluoroogljikovodike 
(HCFC), nameščeni pred 1. januaijem 2020, lahko še naprej obratujejo: 
    □ 

Sistemska oprema Lokacija na ladji 

2.2 Dušikovi oksidi (NOx) (13. pravilo) 

2.2.1 Naslednji dizelski motorji z izhodno močjo nad 130 kW, nameščeni na ladji, 
ki je bila zgrajena 1. januarja 2000 ali po tem datumu, izpolnjujejo emisijske 
standarde iz pododstavka (a) tretjega odstavka 13. pravila v skladu s 
Tehničnim kodeksom NOx: 
   □ 

Proizvajalec 
in model 

Serijska 
številka 

Uporaba Izhodna moč 
(kW) 

Nazivna vrtilna frekvenca 
(vrt./min.) 
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2.2.2 Naslednji dizelski motoiji z izhodno močjo nad 130 kW, ki so bili po drugem 
odstavku 13. pravila bistveno predelani 1. januarja 2000 ali po tem datumu, 
izpolnjujejo emisijske standarde iz pododstavka (a) tretjega odstavka 13. 
pravila v skladu s Tehničnim kodeksom NOx:   □ 

Proizvajalec 
in model 

Serijska 
številka 

Uporaba Izhodna moč 
(kW) 

Nazivna vrtilna 
frekvenca 
(vrt./min.) 

2.2.3 Naslednji dizelski motoiji z izhodno močjo nad 130 kW, nameščeni na ladji, 
zgrajeni 1. januaija 2000 ali po tem datumu, ali z izhodno močjo nad 130 kW 
in po drugem odstavku 13. pravila bistveno predelani 1. januaija 2000 ali po 
tem datumu, so opremljeni s sistemom za čiščenje odpadnih plinov ali drugimi 
enakovrednimi postopki v skladu s tretjim odstavkom 13. pravila in Tehničnim 
kodeksom NOx:  □ 

Proizvajalec 
in model 

Serijska 
številka 

Uporaba Izhodna moč 
(kW) 

Nazivna vrtilna 
frekvenca 
(vrt./min.) 

2.2.4 Naslednji dizelski motoiji iz odstavkov 2.2.1, 2.2.2 in 2.2.3 zgoraj so 
opremljeni z napravami za spremljanje in evidentiranje emisij NOx v skladu s 
Tehničnim kodeksom 
Nox:  o 

Proizvajalec 
in model 

Serijska 
številka 

Uporaba Izhodna moč 
(kW) 

Nazivna vrtilna 
frekvenca 
(vrt./min.) 

2.3 Žveplovi oksidi (SOx) (14. pravilo) 

2.3.1 Kadar ladja deluje na območju nadzora nad emisijami SOx, določenem v 
tretjem odstavku 14. pravila, uporablja: 

.1 gorivo z vsebnostjo žvepla, ki ne presega 1,5 % m/m, kot je 
dokumentirano v dobavnicah za gorivo, ali  □ 
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.2 odobren sistem čiščenja odpadnih plinov za znižanje emisij SOx pod 
vrednost 6,0 g SOx/kWh ali 
  a 

.3 drugo odobreno tehnologijo za znižanje emisij SOx pod vrednost 6,0 g 
SOx/kWh 
  o 

2.4 Hlapljive organske spojine (HOS) (15. pravilo) 

2.4.1 Tanker ima sistem za zbiranje hlapov, nameščen in odobren v skladu z 
MSC/okrož.585 
  □ 

2.5 Ladja ima sežigalno peč: 

.1 ki je v skladu z resolucijo MEPC.76(40), kot je bila 
spremenjena  □ 

.2 nameščeno pred 1. januarjem 2000, ki ni v skladu z resolucijo 
MEPC.76(40), kot je bila spremenjena 
  □ 

S TEM POTRJUJEMO, da je ta zapis v vseh pogledih pravilen. 

Izdano v   
(kraj izdaje zapisa) 

Datum izdaje (podpis pooblaščene osebe, 
ki je izdala zapis) 

(pečat ali žig organa) 
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DODATEK II 

CIKLUSI PREIZKUŠANJA IN PONDERACIJSKI KOEFICIENTI 
(13. pravilo) 

Za prevajanje skladnosti ladijskih dizelski motorjev z zgornjimi mejami NOx v 
skladu s 13. pravilom te priloge se uporabljajo naslednji ciklusi preizkušanja, ki 
temeljijo na preizkusnem postopku in izračunu, kot sta določena v Tehničnem 
kodeksu NOx. 

.1 Za ladijske motoije s stalno hitrostjo, ki se uporabljajo za glavni pogon 
ladje, vključno z dizelsko-električnim pogonom, se mora uporabljati 
ciklus preizkušanja E2. 

.2 Za propelerska postrojenja z nastavljivimi lopaticami se mora 
uporabljati ciklus preizkušanja E2. 

.3 Za glavne in pomožne pogonske motoije se mora uporabljati ciklus 
preizkušanja E3. 

.4 Za pomožne motoije s stalno hitrostjo se mora uporabljati ciklus 
preizkušanja D2. 

.5 Za pomožne motoije s spremenljivo hitrostjo in spremenljivo 
obremenitvijo, ki niso zajeti zgoraj, se mora uporabljati ciklus 
preizkušanja Cl. 

Ciklus preizkušanja za "glavni pogon s stalno hitrostjo" 
(vključno z dizelsko-električnim pogonom ali propelerskimi postrojenji z 

Ciklus preizkušanja 
E2 

Hitrost 100 % 100% 100 % 100% 
Moč 100% 75% 50% 25% 

Ponderacijski 
koeficient 

0,2 0,5 0,15 0,15 

Ciklus preizkušanja za "glavne in pomožne pogonske motoije" 

Ciklus preizkušanja 
E3 

Hitrost 100% 91 % 80% 63% 
Moč 100% 75% 50% 25% 

Ponderacijski 
koeficient 

0,2 0,5 0,15 0,15 

Ciklus preizkušanja 
D2 

Hitrost 100% 100% 100% 100% 100% 
Moč 100% 75% 50% 25% 10% 

Ponderacijski 
koeficient 

0,05 0,25 0,3 0,3 0,1 

Ciklus preizkušanja za "pomožne motoije s spremenljivo hitrostjo in spremenljivo 

Ciklus 
preizkušanja 

Hitrost Nazivna 

% 

Vmesna V 
prostem 

teku 
Navor % 100% 75% 50% 10% 100% 75% 50% 0% 

Cl Ponderacijski 
koeficient 

0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 
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DODATEK in 

MERILA IN POSTOPKI ZA DOLOČITEV OBMOČIJ NADZORA NAD 
EMISIJAMI SOX - 

(14. pravilo) 

1 CILJI 

1.1 Namen tega dodatka je zagotoviti merila in postopke za določitev območij 
nadzora nad emisijami SOx. Cilj območij nadzora nad emisijami SOx je 
preprečevati, zmanjševati in nadzorovati onesnaževanje zraka zaradi emisij 
SOx z ladij in zmanjševati negativne učinke takega onesnaževanja na kopnem 
in moiju. 

1.2 Organizacija si mora prizadevati sprejeti predlagano območje nadzora nad 
emisijami SOx, če gre za očitno potrebo po preprečevanju, zmanjševanju in 
nadzorovanju onesnaževanja zraka zaradi emisij SOx z ladij. 

2 PREDLAGANA MERILA ZA DOLOČITEV OBMOČIJ NADZORA 
NAD EMISIJAMI SOX 

2.1 Predloge za določitev območja nadzora nad emisijami SOx lahko Organizaciji 
predložijo samo države pogodbenice Protokola iz leta 1997. Če imajo dve ali 
več držav na določenem območju skupni interes, morajo pripraviti usklajen 
predlog. 

2.2 Predlog vključuje: 

.1 jasno razmejitev predlaganega območja izvajanja nadzora nad 
emisijami SOx z ladij skupaj z referenčno skico, na kateri je to območje 
označeno; 

.2 ojsis kopenskih in morskih območij, ki jih ogrožajo učinki emisij SOx 
z ladij; 

.3 oceno, da emisije SOx z ladij, ki delujejo na predlaganem območju 
izvajanja nadzora nad emisijami SOx, prispevajo k onesnaževanju 
zraka z SOx, vključno z usedanjem SOx in njihovimi spremljajočimi 
negativnimi učinki na zadevna kopenska in morska območja. Taka 
ocena vključuje opis učinkov emisij SOx na kopenske in vodne 
ekosisteme, območja naravne produktivnosti, kritične habitate, 
kakovost vode, zdravje ljudi in morebitna območja kulturnega in 
znanstvenega pomena. Opisani morajo biti viri ustreznih podatkov, 
vključno z uporabljenimi metodologijami; 

.4 ustrezne informacije o vremenskih razmerah na predlaganem območju 
izvajanja nadzora nad emisijami SOx ter o ogroženih kopenskih in 
morskih območjih, predvsem o prevladujočih vzorcih vetra ali 
topografskih, geoloških, oceanografskih, morfoloških in drugih 
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razmerah, ki lahko pripeljejo do večje veijetnosti povečanega 
lokaliziranega onesnaževanja zraka ali zakisljevanja; 

.5 vrsto ladijskega prometa na predlaganem območju nadzora nad 
emisijami SOx, vključno z vzorci in gostoto takega prometa, in 

.6 opis nadzornih ukrepov države pogodbenice ali držav pogodbenic za 
reševanje kopenskih virov emisij SOx, ki ogrožajo zadevno območje, 
ki so že sprejeti in se izvajajo ob upoštevanju ukrepov, sprejetih na 
podlagi odločb 14. pravila Priloge VI k tej konvenciji. 

2.3 Zemljepisne meje območja nadzora nad emisijami SOx bodo temeljile na 
ustreznih merilih, opisanih zgoraj, vključno z emisijami in izločanjem SOx z 
ladij, ki plovejo na predlaganem območju, vzorci ter gostoto prometa in 
vetrovnimi razmerami. 

2.4 Predlog za določitev danega območja za območje nadzora nad emisijami SOx 
mora biti Organizaciji predložen v skladu s pravili in postopki, ki jih določi 
Organizacija. 

3 Postopki, po katerih Organizacija presoja in sprejme območja nadzora 
nad emisijami SOx 

3.1 Organizacija prouči vsak predlog, ki ji ga predložijo država pogodbenica ali 
države pogodbenice. 

3.2 Območje nadzora nad emisijami SOx se določi v obliki spremembe k tej 
prilogi, ki se prouči, sprejme in uveljavi v skladu s 16. členom te konvencije. 

3.3 Pri presojanju predloga Organizacija upošteva merila, ki morajo biti vključena 
v vsak predlog za sprejetje, kot je opredeljen v 2. razdelku zgoraj, in relativne 
stroške zmanjševanja izločanja žvepla z ladij v primerjavi z nadzorom na 
kopnem. Upoštevati se morajo tudi gospodarski učinki na plovbo v 
mednarodnem prometu. 

4 DELOVANJE OBMOČIJ NADZORA NAD EMISIJAMI SOx 

4.1 Pogodbenice, katerih ladje plovejo na takem območju, se spodbujajo k temu, 
da Organizacijo seznanjajo z vsemi zadevami, povezanimi z delovanjem 
določenega območja. 
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DODATEK IV 

TIPSKO SOGLASJE IN ZGORNJE MEJE DELOVANJA 
LADIJSKIH SEŽIGALNIH PEČI 

(16. pravilo) 

(1) Ladijske sežigalne peči, opisane v drugem odstavku 16. pravila, morajo 
pridobiti spričevalo o tipskem soglasju IMO k vsaki posamezni peči. Da bi 
sežigalna peč lahko pridobila tako spričevalo, mora biti zasnovana in 
konstruirana po odobrenem standardu, opisanem v drugem odstavku 16. 
pravila. Vsak model se mora za pridobitev tipskega soglasja preizkusiti v 
tovarni ali odobrenem obratu za preizkušanje pod odgovornostjo uprave, pri 
čemer se za preizkušanje uporablja naslednja standardna specifikacija 
odpadnih usedlin energentov, da se ugotovi, ali sežigalna peč deluje v mejah, 
opredeljenih v drugem odstavku tega dodatka: 

oljna gošča, v kateri je: 75 % GOŠČE HFO; 
5 % ODPADNEGA MAZALNEGA OLJA 
IN 
20 % EMULGIRNE VODE 

odpadki v trdnem stanju, 50 % živilskih odpadkov 
sestavljeni iz: 50 % smeti, med katerimi je 

okoli 30 % papiija, 
" 40 % kartona 
" 10% krp, 
" 20 % plastike 

Mešanica ima do 50 % vlage in 7 % 
negorljivih trdnih snovi. 

(2) Sežigalne peči, opisane v drugem odstavku 16. pravila, delujejo v naslednjih 
zgornjih mejah: 

02 v zgorevalni komori: 6-12% 

najvišje povprečje CO v zgorevalnih 200 mg/MJ 
dimnih plinih: 

najvišje povprečje osajenja: BACHARACH 3 ali 
RINGELMAN 1 (20-odstotna 
motnost) (višje osajenje je 
sprejemljivo samo med zelo kratkimi 
obdobji, kot je zagon) 

nezgorele sestavine v pepelu: 
največ 10 % po teži 

razpon izhodne temperature dimnih 
plinov iz zgorevalne komore: 

850-1200'C 
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DODATEK V 

PODATKI, KI MORAJO BITI NA DOBAVNICI ZA GORIVO 

(tretji odstavek 18. pravila) 

Ime in številka IMO prevzemne ladje 

Pristanišče 

Datum začetka dobave 

Ime, naslov in telefonska številka dobavitelja goriva 

Naziv ali nazivi izdelka 

Količina metrske tone 

Gostota pri 15 °C (kg/m3) 

Vsebnost žvepla (% m/m) 

Izjavo podpiše predstavnik dobavitelja goriva, ki potrdi, da je dobavljeno gorivo v 
skladu s prvim odstavkom ali pododstavkom (a) četrtega odstavka 14. pravila in 
prvim odstavkom 18. pravila te priloge. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

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



OBRAZLOŽITEV 

Protokol iz leta 1997 spreminja Mednarodno konvencijo o preprečevanju 
onesnaževanja morja z ladij, 1973, kot je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978, 
ki se nanaša nanjo (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/1985). Protokol je bil sprejet na 
konferenci Mednarodne pomorske organizacije (IMO), ki je potekala od 15. do 26. 
septembra 1997. 

Protokol je bil na voljo za podpis od 1. januaija 1998 do 31. decembra 1998, torej je 
sedaj mogoč le pristop. 

Protokol dodaja h konvenciji Prilogo VI z naslovom Pravila o preprečevanju 
onesnaževanja zraka z ladij. Konvencija in protokol se med pogodbenicama tega 
protokola bereta in razlagata skupaj kot ena sama listina. 

Pravila nove priloge bodo po začetku veljavnosti določila meje nad emisijami 
žveplovih oksidov (SOx) in dušikovih oksidov (NOx) v izpušnih plinih ladij in 
prepovedala namerne emisije snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. Namerne emisije 
vključujejo emisije, ki nastanejo med vzdrževanjem, servisiranjem, popravljanjem ali 
odstranjevanjem sistemov ali opreme, ne vključujejo pa minimalnih izpustov, 
povezanih z lovljenjem ali recikliranjem snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. Nove 
naprave, ki vsebujejo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, so prepovedane na vseh ladjah, 
razen novih napeljav z delno halogeniranimi klorofluoroogljikovodiki (HCFC), ki so 
dovoljene do 1. januaija 2020. 

Ena izmed splošnih zahtev tega protokola je, da vsebnost žvepla v vsakem gorivu na 
ladjah ne sme presegati 4,5 % m/m in, da se svetovno povprečje vsebnosti žvepla v 
težkem gorivu, dobavljenem za uporabo na ladjah nadzoruje ob upoštevanju navodil, 
ki jih bo pripravila Organizacija. 

Protokol vključuje tudi pravila za določitev območij nadzora nad emisijami SOx, ki 
pomenijo območja, na katerem se za emisije SOx z ladij zahteva sprejetje posebnih 
obveznih ukrepov za preprečevanje, zmanjševanje in nadziranje onesnaževanja zraka 
z SOx in njegovimi spremljajočimi škodljivimi učinki na območja na kopnem in 
morju. Na območju nadzora nad emisijami SOx, vsebnost žvepla v gorivu, 
uporabljenem na ladjah ne presega 1,5 % m/m. 

Protokol prepoveduje sežiganje določenih snovi na ladjah, med drugim tudi 
polikloriranih bifenilov (PCB) ter rafiniranih naftnih proizvodov, ki vsebujejo 
halogenske spojine. 

Začetek veljavnosti protokola je opredeljen v 6. členu in določa, da začne veljati 
dvanajst mesecev po datumu, ko je najmanj petnajst držav, katerih skupna trgovska 
flota predstavlja najmanj 50 odstotkov bruto tonaže svetovnega trgovskega ladjevja, 
postalo njegova pogodbenica. Naveden pogoj je bil izpolnjen 18. maja 2004 in 
skladno s tem bo protokol stopil v veljavo 19. maja 2005. 

Sklenitev protokola ne zahteva izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov. 

Za izpolnitev protokola ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih sredstev iz 
proračuna. 

Protokol iz leta 1997 o spremembi Mednarodne konvencije o preprečevanju 
onesnaževanja moija z ladij, 1973, kot je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978, 
ki se nanaša nanjo ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU. 
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Izjava o skladnosti predloga 

zakonskega ali podzakonskega akta s pravnim redom EU 

1) Naslov predlaganega akta: 
Zakona o ratifikaciji Protokola iz leta 1997 o spremembi Mednarodne konvencije "o preprečevanju onesnaževanja morja z 
ladjj, 1973, kot je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978. ki se nanaša nanjo 

2) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA) ID predpisa: ID izjave: 
2005-1811-0025 ZAK04358 1 

3) Skladnost predloga akta s predpisi EU 

Predlog pravnega akta RS ne prenaša določb direktiv EU oz. ni sprejet z namenom usklajevanja s pravnim redom EU. 

4) Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino 
Act ratifying the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as 
modified by the Protocol of 1978 relating thereto 

Priloga: 

Korelacjjska tabela za akte, ki prenašajo določbe direktiv v pravni red RS 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

Ime in priimek vodje pravne službe: 

Podpis ministra oziroma predstojnika organa: 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI PROTOKOLA 0 OBSTOJNIH 

ORGANSKIH ONESNAŽEVALIH H 

KONVENCIJI IZ LETA 1070 0 

ONESNAŽEVANJU ZRAKA NA VELIKE 

RAZDALJE PREKO MEJA (MPOKOZ) 

EPA 270 - IV 

vlada republike Slovenije Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: §VA: 2004-1811-0193 

Številka: 00724-48/2005/5 
Ljubljana, 02.06.2005 

2004-1811-0193 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Janez Podobnik, dr. med., minister za okolje in prostor, 
dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Marko Starman, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje in prostor, 
Ondina Blokar, ministrica svetovalka, v.d. vodje Sektorja 
za mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve, 
Bojan Rode, višji svetovalec II v Ministrstvu za okolje in 
prostor. 

Vlada Republike Slovenije je na 27. redni seji dne 02.06.2005 
določila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O 
OBSTOJNIH ORGANSKIH ONESNAŽEVALIH H 
KONVENCIJI IZ LETA 1979 O ONESNAŽEVANJU ZRAKA 
NA VELIKE RAZDALJE PREKO MEJA, 

0 
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 88. člena v zvezi s tretjim odstavkom 75. člena 
Zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

ZAKON 
^ O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O OBSTOJNIH 

. ORGANSKIH ONESNAŽEVALIH H KONVENCIJI IZ 
leTA 1979 O ONESNAŽEVANJU ZRAKA NA VELIKE 

RAZDALJE PREKO MEJA 

Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje 
preko meja, sestavljen v Aarhusu (Danska) 24. junija 1998. 

2. člen 

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

^tificira se Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih h 
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PROTOKOL O OBSTOJNIH ORGANSKIH ONESNAŽEVALIH H KONVENCIJI IZ LETA 

1979 O ONESNAŽEVANJU ZRAKA NA VELIKE RAZDALJE PREKO MEJA 

Pogodbenice, ki 

so odločene izvajati Konvencijo o onesnaževanju zraka na velike 
razdalje preko meja, 

priznavajo, da se emisije številnih obstojnih organskih onesnaževal 
prenašajo čez mednarodne meje in se usedajo v Evropi, Severni 
Ameriki in na Arktiki, daleč stran od kraja nastanka, in da je 
ozračje glavno sredstvo prenosa, 

se zavedajo, da se obstojna organska onesnaževala upirajo 
razgradnji v naravnih razmerah in da se povezujejo s škodljivimi 
vplivi na zdravje ljudi in okolje, 

so zaskrbljene, ker se lahko vsebnost obstojnih organskih 
onesnaževal v živih organizmih na višjih trofičnih ravneh zvišuje 
in doseže koncentracije, ki bi utegnile vplivati na zdravje živali, 
rastlin in ljudi, ki so jim izpostavljeni, 

priznavajo, da so arktični ekosistemi in predvsem avtohtoni 
prebivalci, ki se preživljajo z arktičnimi ribami in sesalci, še posebej 
ogroženi zaradi biomagnifikacije obstojnih organskih onesnaževal, 

se zavedajo, da bodo ukrepi za nadzor nad emisijami obstojnih 
organskih onesnaževal pripomogli tudi k varstvu okolja in zdravja 
ljudi zunaj območij, za katera je pristojna Ekonomska komisija 
Združenih narodov za Evropo, vključno z arktičnimi in 
mednarodnimi vodami, 

so odločene, da bodo ob upoštevanju previdnostnega pristopa, 
kot je določeno v 15. načelu Deklaracije o okolju in razvoju iz Ria, 
sprejele ukrepe za napovedovanje, preprečevanje ali 
zmanjševanje emisij obstojnih organskih onesnaževal na 
najmanjšo možno mero, 

ponovno potrjujejo, da imajo države v skladu z Ustanovno listino 
Združenih narodov in načeli mednarodnega prava suvereno 
pravico do izkoriščanja lastnih virov v skladu s svojimi okoljskimi 
in razvojnimi politikami ter obveznost zagotoviti, da dejavnosti v 
okviru njihove državne jurisdikcije ali nadzora ne povzročajo škode 
okolju drugih držav ali območij zunaj meja državne jurisdikcije, 

se zavedajo potrebe po globalnih ukrepih v zvezi z obstojnimi 
organskimi onesnaževali In se sklicujejo na vlogo regionalnih 
sporazumov pri zmanjševanju globalnega čezmejnega 
onesnaževanja zraka, predvideno v 9. poglavju Agende 21, in 
zlasti Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo pri delitvi 
njenih regionalnih izkušenj z drugimi regijami sveta, 

priznavajo obstoj podregionalne, regionalne in globalne ureditve, 
vključno z mednarodnimi akti, ki urejajo ravnanje z nevarnimi 
odpadki, njihovo prehajanje čez meje in odstranjevanje, zlasti 
Baselsko konvencijo o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko 
meja in njihovega odstranjevanja, 

menijo, da so prevladujoči viri onesnaževanja zraka, ki pripomorejo 
h kopičenju obstojnih organskih onesnaževal, uporaba nekaterih 
pesticidov, izdelava in uporaba nekaterih kemikalij ter nenamerno 
nastajanje nekaterih snovi pri sežiganju odpadkov, zgorevanju, 
proizvodnji kovin in premični viri, 

se zavedajo, da so na voljo načini in postopki, da bi zmanjšali 
emisije obstojnih organskih onesnaževal v zrak, 
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se zavedajo potrebe po stroškovno učinkovitem regionalnei" 
pristopu v boju proti onesnaževanju zraka, 

upoštevajo pomemben prispevek zasebnega in nevladne!)3 

sektorja k poznavanju učinkov, povezanih z obstojnimi organski"11 

onesnaževali, razpoložljivih nadomestnih rešitev in način°v 

zmanjševanja onesnaževanja ter njuno vlogo pri zmanjševanj 
emisij obstojnih organskih onesnaževal, 

upoštevajo, da sprejeti ukrepi za zmanjšanje emisij obstojni^ 
organskih onesnaževal ne bi smeli biti sredstvo za samovoljno3 

neupravičeno diskriminacijo ali prikrito omejevanje mednarodne 
konkurenčnosti in trgovanja, 

upoštevajo obstoječe znanstvene in tehnične podatke o emisija'1, 

procesih v ozračju in učinkih obstojnih organskih onesnažen 
na zdravje ljudi in okolje kot tudi o stroških njihovega zmanjševan)3 

ter priznavajo potrebo po nadaljevanju znanstvenega 'JJ 
tehničnega sodelovanja, da bi se še izboljšalo razumevanje te 

vprašanj, 

priznavajo ukrepe glede obstojnih organskih onesnaževal, W s° 
jih nekatere pogodbenice že sprejele na državni ravni in/a11 

skladu z drugimi mednarodnimi konvencijami, 

so se sporazumele: 

1. člen 
POMEN IZRAZOV 

V tem protokolu: 

1. "konvencija" pomeni Konvencijo o onesnaževanju zraka 
velike razdalje preko meja, sprejeto v Ženevi 13. novem" 
1979; 

2. "EMEP" pomeni program sodelovanja za spremljanje in ocen° 
onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi; 

3. "izvršni organ" pomeni izvršni organ konvencije, ustanov'i®n 

v skladu s prvim odstavkom 10. člena konvencije; 

4. "komisija" pomeni Ekonomsko komisijo Združenih narod°v 

za Evropo; 

5. "pogodbenice" pomenijo pogodbenice tega protokola, raZ®n 

če sobesedilo ne zahteva drugače; 

6. "zemljepisno območje EMEP" pomeni območje, opredeli®"" 
v četrtem odstavku 1. člena Protokola h Konvenci' 
onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja iz ^ 
1979 o dolgoročnem financiranju programa sodelovanja 
spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike raZ bra 
v Evropi (program EMEP), sprejetega v Ženevi 28. sep,erT1 

1984; 

7. "obstojna organska onesnaževala" pomenijo organske sno^j 
ki; (i) so strupene; (ii) so obstojne; (iii) se kopičijo v ** 
organizmih; (iv) prehajajo čez meje na velike razdalje v °zra^.e 
in se usedajo; (v) lahko zelo škodljivo učinkujejo na zdf® 
ljudi ali okolje blizu svojega vira in daleč stran od njega; 

8. "snov" pomeni eno samo kemijsko vrsto ali več kern''lpe 
vrst, ki sestavljajo posebno skupino, ker a) imajo Pod° 
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lastnosti in se skupaj izpuščajo v okolje, ali (b) sestavljajo 
mešanico, ki se običajno trži kot en sam izdelek; 

9 « ■ emisija" pomeni izpuščanje snovi v ozračje iz točkovnih ali 
razpršenih virov; 

"nepremični vir" pomeni vsako stavbo, zgradbo, obrat, 
napravo ali opremo, ki je nepremična in neposredno ali 
Posredno izpušča ali bi lahko izpuščala obstojna organska 
onesnaževala v ozračje; 

11- "kategorija večjih nepremičnih virov" pomeni vsako kategorijo 
"epremičnih virov iz priloge VIII; 

12 " nov nepremični vir" pomeni vsak nepremični vir, katerega 
Oradnja ali bistvena sprememba se je začela po poteku dveh 
'et od datuma začetka veljavnosti: (i) tega protokola ali (ii) 
spremembe prilog III ali VIII, če za nepremični vir začnejo 
veljati določbe tega protokola šele s tako spremembo. O tem, 
ali je sprememba bistvena, odločijo pristojni državni organi ob 
upoštevanju dejavnikov, kot so okoljske koristi spremembe. 

2. člen 
CILJ 

^'lj tega protokola je nadzirati, zmanjševati ali odpravljati izpuste, 
s'je in izgube obstojnih organskih onesnaževal. 

3. člen 
TEMELJNE OBVEZNOSTI 

1' Razen kadar gre za posebno izjemo v skladu s 4. členom, 
vsaka pogodbenica sprejme učinkovite ukrepe, da bi: 

'a) opustila proizvodnjo in uporabo snovi iz priloge I v skladu 
s tam navedenimi zahtevami glede izvajanja; 

(b) (i) zagotovila, da se tedaj, kadar se snovi iz priloge I 
uničujejo ali odstranjujejo, to uničevanje ali 
odstranjevanje opravlja na način, sprejemljiv za okolje, 
ob upoštevanju ustrezne podregionalne, regionalne 
in globalne ureditve ravnanja z nevarnimi odpadki in 
njihovega odstranjevanja, predvsem Baselske 
konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov 
preko meja in njihovega odstranjevanja; 

(II) skušala zagotoviti, da se odstranjevanje snovi iz 
priloge I izvaja na domačem ozemlju, pri čemer je 
treba upoštevati ustrezne okoljske zahteve; 

(iii) zagotovila, da se čezmejni prehod snovi iz priloge I 
opravlja na način, sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju 
ustrezne podregionalne, regionalne in globalne 
ureditve čezmejnega prehoda nevarnih odpadkov, 
predvsem Baselske konvencije o nadzoru prehoda 
nevarnih odpadkov preko meja in njihovega 
odstranjevanja; 

(c) omejila snovi iz priloge II na opisane vrste uporabe v 
skladu s tam navedenimi zahtevami glede izvajanja. 

£ 
Zahteve iz pododstvaka (b) prvega odstavka začnejo veljati 
*a vsako snov z datumom, s katerim se proizvodnja ali 
uPoraba te snovi opusti, kar se zgodi pozneje. 

3. > 
snovi iz prilog I, II ali III bi morala vsaka pogodbenica 

^elati ustrezne strategije za prepoznavanje izdelkov, ki se 
6 vedno uporabljajo, in odpadkov, ki vsebujejo tovrstne snovi, 

ter storiti vse potrebno, da zagotovi, da se takšni odpadki in 
izdelki, potem ko postanejo odpadki, uničijo ali odstranijo na 
način, sprejemljiv za okolje. 

4. Za namene prvega do tretjega odstavka se izrazi odpadek, 
odstranjevanje in sprejemljiv za okolje razlagajo na način, ki 
je v skladu z uporabo teh izrazov v Baselski konvenciji o 
nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega 
odstranjevanja. 

5. Vsaka pogodbenica: 

(a) zmanjša svoje skupne letne emisije vsake snovi iz priloge 
III glede na raven emisije v referenčnem letu, določenem 
v skladu s to prilogo, s sprejetjem učinkovitih ukrepov, ki 
so primerni za njene posebne okoliščine; 

(b) najpozneje v časovnem okviru iz priloge VI uveljavi: 

(i) najboljše razpoložljive tehnike ob upoštevanju priloge 
V za vsak nov nepremični vir v okviru kategorije večjih 
nepremičnih virov, za katere priloga V navaja najboljše 
razpoložljive tehnike; 

(ii) mejne vrednosti, ki so vsaj tako stroge kot tiste iz 
priloge IV, za vsak nov nepremični vir v kategoriji iz te 
priloge ob upoštevanju priloge V. Pogodbenica lahko 
namesto tega uporabi drugačne strategije za 
zmanjševanje emisij, s katerimi se dosežejo 
enakovredne skupne ravni emisij; 

(iii) najboljše razpoložljive tehnike ob upoštevanju priloge 
V za vsak obstoječ nepremični vir v okviru kategorije 
večjih nepremičnih virov, za katere priloga V navaja 
najboljše razpoložljive tehnike, če je to tehnično in 
ekonomsko izvedljivo. Pogodbenica lahko namesto 
tega uporablja drugačne strategije za zmanjševanje 
emisij, s katerimi se doseže enakovredno skupno 
zmanjševanje emisij; 

(iv) mejne vrednosti, ki so vsaj tako stroge kot tiste iz 
priloge IV, za vsak obstoječ nepremični vir v kategoriji 
iz te priloge, če je to tehnično in ekonomsko izvedljivo, 
ob upoštevanju priloge V. Pogodbenica lahko namesto 
tega uporablja drugačne strategije za zmanjševanje 
emisij, s katerimi se doseže enakovredno skupno 
zmanjševanje emisij; 

(v) učinkovite ukrepe za nadzor nad emisijami iz premičnih 
virov ob upoštevanju priloge VII. 

6. Pri malih kuriščih se obveznosti, določene v točkah (i) in (ii) 
pododstavka (b) petega odstavka, nanašajo na vse 
nepremične vire skupaj v tej kategoriji. 

7. Če pogodbenica po upoštevanju pododstavka (b) petega 
odstavka ne more izpolnjevati zahtev iz pododstavka (a) 
petega odstavka glede snovi iz priloge III, je oproščena 
obveznosti iz pododstavka (a) petega odstavka glede te 
snovi. 

8. Vsaka pogodbenica pripravlja in dopolnjuje evidence emisij 
za snovi iz priloge III ter zbira razpoložljive podatke o 
proizvodnji in prodaji snovi iz prilog I in II; pogodbenice na 
zemljepisnem območju programa EMEP uporabljajo vsaj 
metodologije ter prostorsko in časovno ločljivost, ki jih je določil 
upravni organ programa EMEP, pogodbenice zunaj 
zemljepisnega območja programa EMEP pa uporabljajo kot 
smernice metodologije, razvite z delovnim načrtom izvršnega 
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organa. O teh podatkih poroča v skladu z zahtevami glede 
poročanja iz 9. člena. 

4. člen 
IZJEME 

1. Prvi odstavek 3. člena ne velja za količine snovi, uporabljene 
za laboratorijske raziskave ali kot referenčni standard. 

2. Pogodbenica lahko za določene snovi odobri izjemo od 
pododstavkov (a) in (c) prvega odstavka 3. člena pod 
pogojem, da se ta izjema ne odobri ali se ne uporablja na 
način, ki bi bil v nasprotju s cilji tega protokola, ter samo za te 
namene in pod naslednjimi pogoji: 

(a) za raziskave, ki niso omenjene v prvem odstavku tega 
člena, s tem da: 

(i) se pričakuje, da med predlagano uporabo in 
poznejšim odstranjevanjem nobena večja količina 
snovi ne bi prišla v okolje; 

(ii) pogodbenica oceni in odobri cilje in parametre takšne 
raziskave in 

(iii) ob večjem izpustu snovi v okolje izjema nemudoma 
preneha veljati, da se sprejmejo ustrezni ukrepi za 
zmanjšanje učinkov izpusta in da se pred 
nadaljevanjem raziskave oceni učinkovitost takih 
ukrepov; 

(b) za obvladovanje izrednih razmer v zvezi z zdravjem ljudi: 

(i) če pogodbenica nima na voljo ustreznih drugih 
ukrepov za ureditev razmer; 

(ii) če so sprejeti ukrepi sorazmerni z obsegom in težo 
izrednih razmer; 

(iii) s tem da se sprejmejo ustrezni ukrepi za varovanje 
zdravja ljudi in okolja ter da se zagotovi, da snov ne 
bo uporabljena zunaj zemljepisnega območja, na 
katerem so izredne razmere; 

(iv) s tem da se izjema odobri za obdobje, ki ne presega 
trajanja izrednih razmer, in 

(v) s tem da po prenehanju izrednih razmer za vse 
preostale količine snovi veljajo določbe pododstavka 
(b) prvega odstavka 3. člena; 

(c) za uporabo v manjšem obsegu, ki jo pogodbenica šteje 
za nujno: 

(i) s tem da se izjema odobri za največ pet let; 

(ii) če pred tem ni odobrila izjeme po tem členu; 

(iii) če za predlagano uporabo ni ustreznih nadomestnih 
rešitev; 

(iv) če je pogodbenica ocenila emisije snovi, ki bi nastale 
kot posledica izjeme, in njihov prispevek k skupnim 
emisijam snovi pogodbenic; 

(v) s tem da se sprejmejo ustrezni previdnostni ukrepi, s 
katerimi se zagotovi, da bodo emisije v okolje čim 
manjše, in 

(vi) s tem da po prenehanju veljavnosti izjeme za vse 
preostale količine snovi veljajo določbe pododstavka 
(b) prvega odstavka 3. člena. 

3. Vsaka pogodbenica najpozneje v devetdesetih dneh po tem, 
ko je bila izjema odobrena v skladu z drugim odstavkom te<Ja 

člena, pošlje sekretariatu najmanj naslednje podatke: 

(a) kemijsko ime snovi, za katero velja izjema; 

(b) namen, za katerega je bila izjema odobrena; 

(c) pogoje, pod katerimi je bila izjema odobrena; 

(d) za koliko časa je bila izjema odobrena; 

(e) za katere osebe ali organizacije izjema velja in 

(f) za izjemo, odobreno v skladu s pododstavkoma (a) i" 
drugega odstavka tega člena, ocenjene emisije snovi, 
so posledica izjeme, in oceno njihovega prispevka 
skupnim emisijam snovi pogodbenic. 

4. Sekretariat da vsem pogodbenicam na voljo podatke, ki jih Je 

prejel, v skladu s tretjim odstavkom tega člena. 

5. člen 
IZMENJAVA INFORMACIJ IN TEHNOLOGIJE 

Pogodbenice v skladu s svojimi zakoni, predpisi in Praks° 
zagotovijo ustrezne možnosti za lažjo izmenjavo informacij j 
tehnologije, namenjene zmanjševanju nastajanja obstoj"'^ 
organskih onesnaževal in njihovih emisij, ter za priPfaV

s 
stroškovno učinkovitih nadomestnih rešitev med drugi"1 

spodbujanjem: 

(a) stikov in sodelovanja med ustreznimi organizacija"" 
posamezniki v zasebnem in javnem sektorju, ki lah*0 
pvOUI I I V4.I lir\l ¥ III JUtllVIll UVIHWIJW| ■- . 
zagotovijo tehnologijo, projektiranje in inženiring, opf0fn 

ali finančna sredstva; 

(b) izmenjave in dostopa do informacij o pripravi in up°ra^ 
nadomestnih rešitev za obstojna organska onesnažev® 
ter o oceni tveganj, ki jih takšne nadomestne resi 
pomenijo za zdravje ljudi in okolje, ter izmenjave in dostol 
do informacij o ekonomskih in družbenih stroških taks" 
nadomestnih rešitev; 

(c) oblikovanja in rednega posodabljanja seznamov 
pristojnih organov, ki se ukvarjajo s podobnimi dejavnos 
v drugih mednarodnih forumih; 

(d) izmenjave informacij o dejavnostih, ki potekajo v 
mednarodnih forumih. 

dru9ih 

6. člen 
OZAVEŠČANJE JAVNOSTI 

ks o 
Pogodbenice v skladu s svojimi zakoni, predpisi in P ^ 
spodbujajo obveščanje široke javnosti, vključno s posama* 
ki neposredno uporabljajo obstojna organska onesnažev 

Informacije lahko med drugim vključujejo: 

(a) informacije o oceni tveganja in nevarnosti, vključ"0 

označevanjem; 

(b) informacije o zmanjševanju tveganja; 
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(C) informacije, s katerimi se spodbuja odstranjevanje 
obstojnih organskih onesnaževal ali zmanjševanje njihove 
uporabe, vključno z informacijami - kadar je to primerno - 
o celovitem zatiranju škodljivcev, celovitem ravnanju s 
poljščinami ter o ekonomskih in družbenih učinkih 
takšnega odstranjevanja ali zmanjšanja, ter 

(d) informacije o nadomestnih rešitvah za obstojna organska 
onesnaževala in oceni tveganj, ki jih takšne nadomestne 
rešitve pomenijo za zdravje ljudi in okolje, ter informacije 
o ekonomskih in družbenih učinkih takšnih nadomestnih 
rešitev. 

7. člen 
STRATEGIJE, POLITIKE, PROGRAMI, UKREPI IN 

INFORMACIJE 
1- Vsaka pogodbenica najpozneje v šestih mesecih od dneva 

začetka veljavnosti tega protokola pripravi strategije, politike 
in programe za izpolnitev svojih obveznosti po tem protokolu. 

^ Vsaka pogodbenica: 

(a) spodbuja uporabo ekonomsko izvedljivih, za okolje 
sprejemljivih načinov ravnanja, vključno z najboljšimi 
okoljskimi praksami, glede vseh vidikov uporabe, 
proizvodnje, izpuščanja, predelave, distribucije snovi, na 
katere se nanaša ta protokol, ter industrijskih izdelkov, 
mešanic ali raztopin, ki vsebujejo takšne snovi, ravnanja 
z njimi, njihovega prevoza in ponovne predelave; 

(b) spodbuja izvajanje drugih programov ravnanja za 
zmanjševanje emisij obstojnih organskih onesnaževal, 
vključno s prostovoljnimi programi in uporabo ekonomskih 
instrumentov; 

(c) prouči možnosti sprejetja ustreznih dodatnih politik in 
ukrepov glede na svoje razmere, kar lahko vključuje 
načine, ki niso posebej urejeni s predpisi; 

(d) si odločno prizadeva, če je to ekonomsko izvedljivo, 
zmanjšati ravni snovi, na katere se nanaša ta protokol, in 
jih kot onesnaževala vsebujejo druge snovi, kemični ali 
industrijski izdelki, takoj ko je ugotovljena pomembnost 
vira; 

v svojih programih za ocenjevanje snovi upošteva 
lastnosti, navedene v prvem odstavku odločbe izvršnega 
organa št. 1998/2 o informacijah, ki jih je treba predložiti, 
ter o postopkih za uvrščanje snovi v priloge I, II ali III, 
vključno z vsemi spremembami. 

p°godbenice lahko sprejmejo strožje ukrepe od tistih, ki jih 
zahteva ta protokol. 

Raziskave, razvoj in spremljanje stanja 

^Obenice spodbujajo raziskave, razvoj, spremljanje stanja in 
e'ovanje, kar se med drugim nanaša na: 

emisije, prenos na velike razdalje in stopnje usedanja in 
njihove modele, obstoječe količine v živem in neživem 
okolju, oblikovanje postopkov za usklajevanje ustreznih 
metodologij; 

"*) poti onesnaževal in evidence v reprezentativnih 
ekosistemih; 

(c) vplive na zdravje ljudi in okolje, vključno z ugotavljanjem 
njihovega obsega; 

(d) najboljše razpoložljive tehnike in postopke, vključno s 
postopki v kmetijstvu, ter tehnike in postopke za nadzor 
nad emisijami, ki jih pogodbenice trenutno uporabljajo ali 
razvijajo; 

(e) metodologije, ki omogočajo upoštevanje družbeno- 
ekonomskih dejavnikov pri vrednotenju nadomestnih 
strategij nadzora; 

(f) pristop na podlagi učinkov, ki vključuje ustrezne 
informacije, tudi informacije, pridobljene v skladu s 
pododstavki od (a) do (e) tega člena, o izmerjenih ali 
modeliranih okoljskih ravneh, poteh in vplivih na zdravje 
ljudi in okolje, z namenom oblikovati prihodnje strategije 
nadzora, ki bi upoštevale tudi gospodarske in tehnološke 
dejavnike; 

(g) metode za ocenjevanje nacionalnih emisij in predvidevanje 
prihodnjih emisij posameznih obstojnih organskih 
onesnaževal ter za ugotavljanje, kako se takšne ocene 
in predvidevanja lahko uporabijo za strukturiranje 
prihodnjih obveznosti; 

(h) ravni snovi, na katere se nanaša ta protokol in ki jih kot 
onesnaževala vsebujejo druge snovi, kemični ali 
industrijski izdelki, ter višine teh ravni pri prenosu na velike 
razdalje kot tudi postopke za zmanjševanje ravni teh 
onesnaževal ter poleg tega ravni obstojnih organskih 
onesnaževal, ki nastajajo v življenjskem ciklusu lesa, 
zaščitenega s pentaklorofenolom. 

Prednost bi morale imeti raziskave snovi, za katere se najverjetneje 
zdi, da se nanje nanašajo postopki, določeni v šestem odstavku 
14. člena. 

9. člen 
POROČANJE 

1. V skladu s svojo zakonodajo, ki ureja zaupnost poslovnih 
informacij: 

(a) vsaka pogodbenica prek izvršnega sekretarja komisije v 
rednih časovnih presledkih, ki jih določijo pogodbenice 
na zasedanju izvršnega organa, poroča o sprejetih ukrepih 
za izvajanje tega protokola; 

(b) vsaka pogodbenica na zemljepisnem območju programa 
EMEP prek izvršnega sekretarja komisije v rednih 
časovnih presledkih, ki jih določi upravni organ programa 
EMEP in potrdijo pogodbenice na zasedanju izvršnega 
organa, poroča EMEP-u o ravneh emisij obstojnih 
organskih onesnaževal, pri čemer uporablja najmanj 
metodologije ter časovno in prostorsko specifikacijo, kot 
to določi upravni organ programa EMEP. Pogodbenice 
zunaj zemljepisnega območja programa EMEP zagotovijo 
izvršnemu organu na njegovo zahtevo podobne 
informacije. Vsaka pogodbenica prav tako zagotovi 
informacije o ravneh emisij snovi, navedenih v prilogi III, 
za referenčno leto iz te priloge. 

2. Informacije, ki se pošiljajo v skladu s pododstavkom (a) prvega 
odstavka tega člena, morajo biti v skladu s sklepom, ki ureja 
obliko in vsebino ter ga pogodbenice sprejmejo na zasedanju 
izvršnega organa. Določila tega sklepa se po potrebi 
pregledajo, da se ugotovijo morebitni dodatni elementi v zvezi 
z obliko ali vsebino informacij, ki se vključujejo v poročila. 
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3. EMEP pošlje podatke o prenosu obstojnih organskih 
onesnaževal na velike razdalje in njihovem usedanju dovolj 
zgodaj pred vsakim letnim zasedanjem izvršnega organa. 

10. člen 
PREGLEDI, KI JIH OPRAVIJO POGODBENICE NA 

ZASEDANJIH IZVRŠNEGA ORGANA 

1. Pogodbenice na zasedanjih izvršnega organa v skladu s 
pododstavkom (a) drugega odstavka 10. člena konvencije 
pregledajo informacije, ki jih predložijo pogodbenice, program 
EMEP in druga pomožna telesa, ter poročila izvedbenega 
odbora iz 11. člena tega protokola. 

2. Pogodbenice na zasedanjih izvršnega organa spremljajo 
napredek, dosežen pri izpolnjevanju obveznosti, določenih v 
tem protokolu. 

3. Pogodbenice na zasedanjih izvršnega organa pregledajo, ali 
so obveznosti, določene v tem protokolu, zadostne in 
učinkovite. Pri takih pregledih upoštevajo najboljše dostopne 
znanstvene podatke o vplivih usedanja obstojnih organskih 
onesnaževal, ocene tehnološkega razvoja, spremembe 
gospodarskih razmer in izpolnjevanje obveznosti glede ravni 
emisij. Postopke, metode in časovni razpored takih pregledov 
pogodbenice določijo na zasedanju izvršnega organa. Prvi 
tak pregled se opravi najpozneje v treh letih po začetku 
veljavnosti tega protokola. 

11. člen 
IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI 

Izpolnjevanje obveznosti vsake pogodbenice po tem protokolom 
se redno pregleduje. Te preglede opravlja izvedbeni odbor, ki ga 
je ustanovil izvršni organ na svojem petnajstem zasedanju s 
sklepom 1997/2, in poroča pogodbenicam na zasedanju izvršnega 
organa v skladu z določili priloge k temu sklepu, vključno z vsemi 
njegovimi spremembami. 

12. člen 
REŠEVANJE SPOROV 

1. Pri sporu med dvema ali več pogodbenicami v zvezi z razlago 
ali uporabo tega protokola si pogodbenice prizadevajo rešiti 
spor s pogajanji ali na kateri koli drug miren način po svoji 
izbiri. Stranke v sporu o njem obvestijo izvršni organ. 

2. Ob ratifikaciji, sprejetju, odobritvi tega protokola ali pristopu k 
njemu ali kadar koli po tem lahko pogodbenica, ki ni 
organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje, v 
pisnem dokumentu, ki ga predloži depozitarju, izjavi, da ob 
vsakem sporu v zvezi z razlago ali uporabo protokola s katero 
koli pogodbenico, ki sprejme enako obveznost, priznava enega 
ali oba od naslednjih načinov reševanja sporov kot dejansko 
obvezna in brez posebnega sporazuma: 

(a) predložitev spora Meddržavnemu sodišču; 

(b) arbitražo v skladu s postopki, ki jih pogodbenice, takoj ko 
je to mogoče, sprejmejo v obliki priloge o arbitraži na 
zasedanju izvršnega organa. 

Pogodbenica, ki je organizacija za regionalna gospodarsko 
povezovanje, lahko da izjavo z enakim učinkom v zvezi z arbitražo 
v skladu s postopki iz pododstavka (b) tega odstavka. 

3. Izjava, dana po drugem odstavku tega člena, velja, dokler ne 

preneha veljati v skladu s svojimi določili ali dokler ne minejo 
trije meseci od deponiranja pisnega obvestila o njenem preklic" 
pri depozitarju. 

4. Nova izjava, obvestilo o preklicu ali prenehanje veljavnost' 
izjave v nobenem primeru ne vpliva na že začete postopa 
pred Meddržavnim sodiščem ali arbitražnim sodiščem, razen 

če se stranke v sporu ne dogovorijo drugače. 

5. Če dvanajst mesecev po tem, ko je ena pogodbenica uradn" 
obvestila drugo, da sta v sporu, vpletenima pogodbenica''13 

ni uspelo rešiti spora na katerega od načinov iz prv09a 

odstavka tega člena, se spor na zahtevo katere koli vpletene 
stranke rešuje s spravo, kar pa ne velja, če sta strank' 
sporu sprejeli enak način reševanja sporov skladno z drug"" 
odstavkom tega člena. 

6. Za namen petega odstavka tega člena se ustanovi spravna 

komisija. Vsaka vpletena pogodbenica ali skupina pogodben^ 
če imajo v postopku sprave enak interes, imenuje v komis'1 
enako število članov, tako imenovani člani pa skupaj izber®! 
predsedujočega Komisija sprejme priporočilo, ki 9 
pogodbenice upoštevajo v dobri veri. 

13. člen 
PRILOGE 

Priloge tega protokola so njegov sestavni del. Prilogi V in VII im3'3 

naravo priporočila. 

14. člen 
SPREMEMBE 

1. Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe t09a 

protokola. 

2. Predlagane spremembe se v pisni obliki predložijo izvršne1^ 
sekretarju komisije, ki jih sporoči vsem pogodbenica • 
Pogodbenice razpravljajo o predlaganih spremembah ^ 
naslednjem zasedanju izvršnega organa pod pogojem, 
izvršni sekretar pošlje predloge pogodbenicam najm3 

devetdeset dni pred zasedanjem. 

3. Spremembe tega protokola in njegovih prilog od I do IV. VI 'J 
VIII se sprejmejo s konsenzom pogodbenic, prisotni!1 

zasedanju izvršnega organa, za pogodbenice, ki s o J 
sprejele, pa začnejo veljati devetdeseti dan po datumu, 
dve tretjini pogodbenic deponirata listine o sprejetju V 
depozitarju. Za vsako drugo pogodbenico začnejo sprem0rr 

veljati devetdeseti dan po datumu, ko ta pogodbenica dep°n 

listino o sprejetju. 

4. Spremembe prilog V in VII se sprejmejo s konsenz0^ 
pogodbenic, prisotnih na zasedanju izvršnega organa- 
preteku devetdesetih dni po datumu, ko izvršni s0l<rxn0 
komisije o spremembi obvesti vse pogodbenice, za . 
sprememba katere koli od teh prilog veljati za pogodb0^1 j 
ki depozitarju ne pošljejo uradnega obvestila v sklm 
določbami petega odstavka lega člena, če najmanj šes,n 

pogodbenic ni poslalo takega uradnega obvestila. 

5. Vsaka pogodbenica, ki ne more odobriti spremembe P"'^ 
V ali VII, o tem pisno uradno obvesti depozitarja v devetd05■ 
dneh po datumu obvestila o sprejetju spremembe. Depo ^ 
o vsakem takem prejetem uradnem obvestilu nemud° 
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uradno obvesti vse pogodbenice. Pogodbenica lahko kadar 
koli nadomesti svoje prejšnje uradno obvestilo s sprejetjem 
spremembe, sprememba te priloge pa za to pogodbenico 
začne veljati po deponiranju listine o sprejetju pri depozitarju. 

6' če se predlaga, da se priloge I, II ali III spremenijo tako, da se 
v ta protokol vključi neka snov: 

(a) predlagatelj izvršnemu organu pošlje podatke, navedene 
v sklepu izvršnega organa št. 1998/2, vključno z vsemi 
njegovimi spremembami, in 

(b) pogodbenice ocenijo predlog v skladu s postopki, 
določenimi v sklepu izvršnega organa št. 1998/2, vključno 
z vsemi njegovimi spremembami. 

7' Vsak sklep o spremembi sklepa izvršnega organa št. 1998/2 
se sprejme s konsenzom pogodbenic na zasedanju v 
'zvršnega organa in začne veljati šestdeseti dan po datumu 
sprejetja. 

15. člen 
PODPIS 

1' protokol je na voljo za podpis v Aarhusu (Danska) od 24. 
130 25. junija 1998, nato pa na sedežu Združenih narodov v 
New Yorku do 21. decembra 1998 državam članicam komisije 
m državam, ki imajo pri komisiji posvetovalni status v skladu 
2 osmim odstavkom resolucije št. 36 (IV) Ekonomsko- 
socialnega sveta z dne 28. marca 1947, ter organizacijam za 
ragionalno gospodarsko povezovanje, ki so jih ustanovile 
suverene države članice komisije in so pristojne za pogajanja, 
sklepanje in izvajanje mednarodnih sporazumov o zadevah 
'z protokola, če so te države in organizacije pogodbenice 
konvencije. 

Take organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje 
Pn zadevah v svoji pristojnosti v svojem imenu uresničujejo 
Pravice in izpolnjujejo obveznosti, ki jih ta protokol nalaga 
njihovim državam članicam. V takih primerih države članice 
teh organizacij ne smejo uresničevati teh pravic posamično. 

RATlFlKACIJA, sprejetje, odobritev in pristop 

Podpisnice ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo ta protokol. 

2. Od 21. decembra 1998 lahko države in organizacije, ki 
izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 15. člena, pristopijo k 
temu protokolu. 

17. člen 
DEPOZITAR 

Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu se deponirajo 
pri generalnem sekretarju Združenih narodov, ki bo opravljal nalogo 
depozitarja. 

18. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

1. Ta protokol začne veljati devetdeseti dan po datumu 
deponiranja šestnajste listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 
ali pristopu pri depozitarju. 

2. Za vsako državo in organizacijo iz prvega odstavka 15. člena, 
ki ratificira, sprejme ali odobri ta protokol ali pristopi k njemu 
po deponiranju šestnajste listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 
ali pristopu, začne protokol veljati devetdeseti dan po datumu, 
ko ta pogodbenica deponira svojo listino o ratifikaciji, sprejetju, 
odobritvi ali pristopu. 

19. člen 
ODPOVED 

Kadar koli po petih letih po datumu začetka veljavnosti tega 
protokola za posamezno pogodbenico ga lahko ta odpove s pisnim 
uradnim obvestilom depozitarju. Odpoved začne veljati devetdeseti 
dan po datumu, ko depozitar prejme uradno obvestilo o odpovedi, 
ali pozneje, če je tako določeno v uradnem obvestilu o odpovedi. 

20. člen 
VERODOSTOJNA BESEDILA 

Izvirnik tega protokola, katerega besedila v angleškem, 
francoskem in ruskem jeziku so enako verodostojna, se deponira 
pri generalnem sekretarju Združenih narodov. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so bili za to pravilno 
pooblaščeni, podpisali ta protokol. 

Sestavljeno v Aarhusu (Danska) 24. junija tisoč devetsto 
osemindevetdeset. 

i 
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PRILOGA I 

NOVI, KI JIH JE TREBA OPUSTITI 

Če ni določeno drugače v tem protokolu, se ta priloga ne nanaša 
na spodaj naštete snovi: (i) kadar se pojavijo kot onesnaževala v 
izdelkih ali (ii) kadar se pojavijo v izdelkih, izdelanih ali uporabljenih 
do datuma uveljavitve, ali (iii) kadar se uporabljajo lokalno kot 

vmesni kemični produkti pri proizvodnji ene ali več različnih sn°vl 

in se torej kemijsko pretvorijo. Če ni drugače določeno, začn® 
vsaka od spodaj navedenih obveznosti veljati z datumom začetk® 
veljavnosti protokola. 

v 

Snov Zahteve glede izvajanja 
Opustitev Pogoji 

aldrin 
CAS št.: 309-00-2 

proizvodnje Jih ni. 
uporabe Jih ni. 

klordan 
CAS št.: 57-74-9 

proizvodnje Jih ni. 
uporabe Jih ni. 

klordekon 
CAS št.: 143-50-0 

proizvodnje Jih ni. 
uporabe Jih ni. 

DDT 
CAS št.: 50-29-3 

• 

proizvodnje 1. Opustiti proizvodnjo v enem 
letu, potem ko pogodbenice 
dosežejo soglasje, da so na 
voljo ustrezne nadomestne 
snovi za DDT za varovanje 
zdravja ljudi pred boleznimi, 
kot sta malarija in encefalitis. 
2. Pogodbenice najpozneje v 
enem letu po datumu začetka 
veljavnosti tega protokola, 
potem pa občasno po potrebi ter 
po posvetu s Svetovno 
zdravstveno organizacijo, 
Organizacijo ZN za prehrano in 
kmetijstvo ter Programom ZN 
za okolje ocenijo 
razpoložljivost in možnost 
uporabe nadomestnih snovi, in 
če je to primerno, spodbujajo 
komercializacijo varnejših in 
ekonomsko sprejemljivih 
nadomestnih snovi za DDT, da 
se proizvodnjo DDT čim prej 
opusti. 

uporabe Jih ni, razen tistih, navedenih v 
prilogi II. 

dieldrin 
CAS št.: 60-57-1 

proizvodnje Jih ni. 
uporabe Jih ni. 
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endrin 
CAS št.: 72-20-8 

proizvodnje Jih ni. 

uporabe Jih ni. 

heptaklor 
CAS št.: 76-44-8 

proizvodnje Jih ni. 

uporabe Jih--ni, razen če ga uporablja 
pooblaščeno osebje za boj proti 
ognjenim mravljam v zaprtih 
industrijskih električnih 
priključnih dozah. Takšno uporabo 
je treba ponovno oceniti v skladu s 
tem protokolom najpozneje dve 
leti po datumu začetka veljavnosti. 

heksabromobifenil 

CAS št.: 36355-01-8 

proizvodnje Jih ni. 

uporabe Jih ni. 

heksaklorobenzen 
CAS št.: 118-74-1 

proizvodnje Jih ni, razen za proizvodnjo za 
omejene namene, kot je določeno 
v izjavi, ki jo je deponirala država 
z gospodarstvom na prehodu po 
podpisu ali pristopu. 

uporabe Jih ni, razen za omejeno uporabo, 
kot je določeno v izjavi, ki jo je 
deponirala država z 
gospodarstvom na prehodu po 
podpisu ali pristopu. 

mirex 
CAS št.: 2385-85-5 

proizvodnje Jih ni. 

uporabe Jih ni. 

PCB * proizvodnje Jih ni, razen za države z 
gospodarstvom na prehodu, ki 
morajo opustiti proizvodnjo, takoj 
ko je mogoče, najpozneje pa do 
31. decembra 2005, in v izjavi, ki 
jo deponirajo skupaj s svojo listino 
o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 
ali pristopu, navedejo, da bodo to 
storile. 

uporabe Jih ni, razen tistih, določenih v 
prilogi II. 

toksafen 

CAS št.: 8001-35-2 

proizvodnje Jih ni. 

uporabe Jih ni. 

"^Pogodbenice se strinjajo, da v skladu s tem protokolom do 31. decembra 
2004 ponovno ocenijo proizvodnjo in uporabo polikloriranih terfenilov in "ugileca". 
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PRILOGAM 

SNOVI, KATERIH UPORABO JE TREBA OMEJITI 

Če ni določeno drugače v tem protokolu, se ta priloga ne nanaša 
na spodaj naštete snovi: (i) kadar se pojavijo kot onesnaževala v 
izdelkih ali (ii) kadar se pojavijo v izdelkih, izdelanih ali uporabljenih 
do datuma uveljavitve, ali (iii) kadar se uporabljajo lokalno kot 

vmesni kemični produkt pri proizvodnji ene ali več različnih snov1 

in se torej kemijsko pretvorijo. Če ni drugače določeno, začne 
vsaka od spodaj navedenih obveznosti veljati z datumom začetka 
veljavnosti protokola. 

Snov Zahteve glede izvajanja 

Omejena uporaba Pogoji 
DDT 
CAS št.: 50-29-3 

1. Za varovanje zdravja 
ljudi pred boleznimi, kot 
sta malarija in encefalitis. 

2. Kot vmesni kemični 
produkt za proizvodnjo 
dikofola. 

1. Uporaba dovoljena le kot 
sestavni del strategije za celovito 
varstvo pred škodljivci in samo v 
takšnem obsegu, kot je potreben, 
ter samo do enega leta po datumu 
opustitve proizvodnje v skladu s 
prilogo I. 
2. Takšno uporabo je treba 
ponovno oceniti najpozneje dve 
leti po datumu začetka 
veljavnosti tega protokola. 

HCH 
CAS št.: 608-73-1 

* 

Tehnični HCH (HCH iz 
mešanice izomerov) je 
omejen na uporabo kot 
vmesni produkt v kemični 
industriji. 
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Uporaba izdelkov, v 
katerih je najmanj 99 % 
izomera HCH v obliki 
gama (tj. lindana, CAS št.: 
58-89-9) Je omejena na: 
1. obdelavo semen; 
2. uporabo na tleh, ki ji 
sledi takojšnje pronicanje 
v površinski sloj tal; 

3. strokovno zaščito in 
industrijsko obdelavo 
žaganega in stavbnega 
lesa ter hlodovine; 
4. topični insekticid za 
zdravje ljudi in uporabo v 
veterini; 
5. talno uporabo pri 
sadikah dreves , omejeno 
uporabo za trate ter 
uporabo v drevesnicah in 
za okrasne rastline tako v 
zaprtih prostorih kot na 
prostem ; 
6. uporabo v zaprtih 
prostorih v industriji in 
stanovanjih; 

Vse vrste omejene uporabe 
lindana se v skladu s tem 
protokolom ponovno ocenijo 
najpozneje dve leti po njegovi 
uveljavitvi. 

PCB* PCB-ji, ki se uporabljajo 
od datuma začetka 
veljavnosti protokola ali 
so izdelani do 31. 
decembra 2005 v skladu s 
prilogo I. 

Pogodbenice si odločno 
prizadevajo: 
(a) opustiti uporabo 
prepoznavnih PCB-jev v opremi 
(tj. transformatorjih, 
kondenzatorjih ali drugih 
posodah, ki vsebujejo ostanke 
tekočine), ki vsebuje več kot 5 
dm3 PCB-jev in katerih 
koncentracija je 0,05 % PCB-jev 
ali več, takoj ko je to mogoče, 
najpozneje pa do 31. decembra 
2010 ali 31. decembra 2015 za 
države z gospodarstvom na 
prehodu; 
(b) uničevati ali dekontaminirati 
vse tekoče PCB-je, navedeni v 
pododstavku (a), in druge 
tekočine s PCB-ji, ki niso v 
opremi in vsebujejo več kot 
0,005 % PCB-jev, na način, 
sprejemljiv za okolje, takoj ko je 
to mogoče, najpozneje pa do 31. 
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decembra 2015 ali 31. decembra 
2020 za države z gospodarstvom 
na prehodu, ter 
(c) dekontaminirati ali odstraniti 
opremo, navedeno v 
pododstavku (a), na način, 
sprejemljiv za okolje.  

27 Pogodbenice se strinjajo, da v skladu s tem protokolom do 31. decembra 
2004 ponovno ocenijo proizvodnjo in uporabo polikloriranih terfenilov in "ugileca". 

PRILOGAMI 

SNOVI, NAVEDENE V PODODSTAVKU (a) PETEGA ODSTAVKA 3. ČLENA, IN 

REFERENČNO LETO ZA IZPOLNITEV OBVEZNOSTI 

Snov Referenčno leto 
PAH * 1990 ali katero koli drugo leto od 

vključno 1985 do 1995, ki ga določi 
pogodbenica ob ratifikaciji, sprejetju, 
odobritvi ali pristopu. 

dioksini/furani b 1990 ali katero koli drugo leto od 
vključno 1985 do 1995, ki ga določi 
pogodbenica ob ratifikaciji, sprejetju, 
odobritvi ali pristopu. 

heksaklorobenzen 1990 ali katero koli drugo leto od 
vključno 1985 do 1995, ki ga določi 
pogodbenica ob ratifikaciji, sprejetju, 
odobritvi ali pristopu. 

Policiklični aromatični ogljikovodiki (PAH): Za evidence emisij se 
uporabijo naslednje štiri indikatorske spojine: benzo(a)piren, benzo(b)fluranten, 
benzo(k)fluoranten in indeno(l, 2, 3-cd) piren. 

b/ Dioksini in furani (PCDD/F): Poliklorirani dibenzo-p-dioksini (PCDD) 
in poliklorirani dibenzofurani (PCDF) so triciklične, aromatske spojine, ki nastanejo z 
dvema benzenskima obročema, ki sta povezana z dvema atomoma kisika v PCDD in z 
enim atomom kisika v PCDF in katerih atome vodika lahko nadomesti do 8 atomov 
klora. 
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PRILOGA IV 

MEJNE VREDNOSTI ZA PCDD/F IZ VEČJIH NEPREMIČNIH VIROV 

I. UVOD 
1' Dioksini in furani (PCDD/F) so opredeljeni v prilogi III tega 

Protokola. 

^ Mejne vrednosti so izražene kot ng/m3 ali mg/m3 v standardnih 
Pogojih (273,15 K; 101,3 kPa in suhi plin). 

3- Mejne vrednosti se nanašajo na normalno delovanje, vključno 
s postopki za zagon in ustavitev, razen če niso bile določene 
Posebne mejne vrednosti za to delovanje. 

4' Vzorčenje in analiza vseh onesnaževal se opravi v skladu s 
standardi, ki jih je določil Evropski odbor za standardizacijo 
(CEN), Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), 
ali z ustreznimi referenčnimi metodami Združenih držav ali 
Kanade. Med pripravo standardov CEN ali ISO veljajo 
nacionalni standardi. 

Za preverjanje je treba pri razlagi rezultatov meritev v zvezi z 
Jejno vrednostjo upoštevati tudi netočnost merilne metode. 
S'sje se, da je mejna vrednost dosežena, če rezultat meritve, 

od katerega je odšteta netočnost merilne metode, ne presega 
te vrednosti. 

6. Emisije različnih sorodnih vrst PCDD/F so izražene v 
ekvivalentih toksičnosti (TE) v primerjavi z 2,3,7,8-TCDD v 
skladu s sistemom, ki ga je predlagal Odbor Nata o izzivih 
sodobne družbe (NATO-CCMS) leta 1988. 

II. MEJNE VREDNOSTI ZA VEČJE NEPREMIČNE VIRE 

7. Spodaj navedene mejne vrednosti, ki se nanašajo na 11- 
odstotno koncentracijo 02 v dimnem plinu, veljajo za naslednje 
vrste sežigalnic: 

za komunalne trdne odpadke (sežig več kot 3 tone na uro) 
0,1 ngTE/m3 

za medicinske trdne odpadke (sežig več kot 1 tona na uro) 
0,5 ng TE/m3 

za nevarne odpadke (sežig več kot 1 tona na uro) 
0,2 ng TE/m3. 

PRILOGA V 

Najboljše razpoložljive tehnike za nadzor nad emisijami obstojnih 

ORGANSKIH ONESNAŽEVAL IZ VEČJIH NEPREMIČNIH VIROV 

I. UVOD 

^amen te priloge je zagotoviti pogodbenicam konvencije 
Pernice za prepoznavanje najboljših razpoložljivih tehnik, ki 

na voljo, za izpolnjevanje obveznosti iz petega odstavka 
3- člena protokola. 

Najboljše razpoložljive tehnike" (best available techniques ■ 
°AT) pomenijo najučinkovitejšo in najsodobnejšo stopnjo v 

^zvoju dejavnosti in njihovih delovnih postopkov, ki označujejo 
taktično primernost posameznih tehnik, da se načelno 
Ugotovi podlaga za mejne vrednosti emisij, namenjena 
Pr0prečevanju, in če to ni mogoče, splošnemu zmanjševanju 
8m'sij in njihovega vpliva na okolje kot celoto: 

"tehnike" vključujejo uporabljeno tehnologijo in način 
Projektiranja gradnje, vzdrževanja, upravljanja in 
razgradnje objektov in naprav; 
"razpoložljive tehnike" pomenijo tiste, katerih stopnja 
razvoja omogoča izvajanje v ustrezni industrijski panogi 
v ekonomsko in tehnično izvedljivih razmerah ob 
upoštevanju stroškov in koristi ne glede na to, ali se 
tehnike uporabljajo ali nastanejo na območju udeležene 
Pogodbenice, če so na primeren način dostopne 
upravljavcu; 

"najboljše" pomenijo najučinkovitejše tehnike pri doseganju 
visoke splošne ravni varovanja okolja kot celote. 

Pri določanju najboljših razpoložljivih tehnik je treba na splošno ali 
v posameznih primerih posebej upoštevati spodaj navedene 
dejavnike, verjetne stroške in koristi ukrepa ter načeli previdnosti 
in preprečevanja: 

uporabo tehnologij z malo odpadki; 

uporabo manj nevarnih snovi; 

spodbujanje predelave in recikliranja snovi, ki nastajajo ali se 
uporabljajo pri proizvodnji, ter odpadkov; 

primerljive postopke, naprave ali delovne postopke, ki so že 
uspešno preizkušeni v industrijskem obsegu; 

tehnološki napredek in spremembe v znanstvenem vedenju 
in razumevanju; 

naravo, učinke in količino nastalih emisij; 

datume začetka obratovanja novih ali obstoječih naprav; 
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čas, potreben za uvedbo najboljše razpoložljive tehnike; 

porabo in naravo surovin (vključno z vodo), ki se uporabljajo 
v postopku, in njihovo energetsko učinkovitost; 

nujnost, da se preprečita ali čim bolj zmanjšata skupen vpliv 
emisij in tveganje za okolje; 

nujnost, da se preprečijo nesreče in čim bolj zmanjšajo njihove 
posledice za okolje. 

Namen uporabe pojma najboljše razpoložljive tehnike ni 
predpisovanje določene tehnike ali tehnologije, ampak upoštevanje 
tehničnih lastnosti posameznih naprav in objektov, njihove 
geografske 'ege in lokalnih okoljskih razmer. 

3. Informacije v zvezi z učinkovitostjo in stroški ukrepov nadzora 
izhajajo iz dokumentov, ki sta jih dobili in pregledali projektna 
skupina in pripravljalna delovna skupina za obstojna organska 
onesnaževala. Če ni drugače določeno, se navedene tehnike 
štejejo za dobro utečene na podlagi izkušenj pri obratovanju. 

4. Vedno več je izkušenj z novimi obrati, v katerih se uporabljajo 
tehnike z nizkimi emisijami, in s prilagajanjem obstoječih 
obratov. Zato bo treba redno dopolnjevati in spreminjati to 
prilogo. Najboljše razpoložljive tehnike (BAT) za nove obrate 
je običajno mogoče uporabiti tudi v že obstoječih obratih, če 
sta zagotovljena ustrezno prehodno obdobje in prilagoditev. 

5. V prilogi so našteti številni ukrepi nadzora, ki zajemajo stroške 
in učinkovitost. Izbira ukrepa za vsak posamezen primer je 
odvisna od številnih dejavnikov, kot so gospodarske razmere, 
tehnološka infrastruktura in zmogljivosti ter kateri koli ukrepi 
za nadzor nad onesnaževanjem zraka. 0 

6. Najpomembnejša obstojna onesnaževala iz nepremičnih virov 
so: 

(a) poliklorirani dibenzo-p-dioksini / furani (PCDD/F); 
(b) heksaklorobenzen (HCB); 
(c) policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH). 

Ustrezne definicije so v prilogi III tega protokola. 

II. VEČJI NEPREMIČNI VIRI EMISIJ OBSTOJNIH 
ORGANSKIH ONESNAŽEVAL 

7. Emisije PCDD/F nastajajo pri toplotnih postopkih, pri katerih 
so udeležene organske snovi in klor, in so posledica 
nepopolnega zgorevanja ali kemičnih reakcij. Večji nepremični 
viri PCDD/F so lahko; 

(a) sežiganje odpadkov, vključno s sosežigom; 
(b) toplotni metalurški postopki, na primer proizvodnja 

aluminija in drugih baronih kovin, železa in jekla; 
(c) kurilne naprave za proizvodnjo energije; 
(d) zgorevanje v gospodinjstvih in 
(e) posamezni kemični proizvodni postopki, pri katerih se 

sproščajo vmesni in stranski produkti. 

8. Večji nepremični viri emisij PAH so lahko: 

(a) ogrevanje z lesom in premogom v gospodinjstvih; 
(b) odprti ogenj, na primer sežiganje smeti, gozdni požari, 

požiganje stmišč; 
(c) proizvodnja koksa ali anod; 
(d) proizvodnja aluminija (po Soederbergovem postopku) in 
(e) naprave za zaščito lesa, razen za pogodbenice, pri katerih 

ta kategorija ne pomeni pomembnejšega deleža v celotni 
emisiji PAH (kot so opredeljeni v prilogi III). 
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9. Emisije HCB so posledica istih toplotnih in kemičnih postopa 
kot emisije PCDD/F, HCB pa nastaja zaradi podobni 
mehanizmov. Večji viri emisij HCB so lahko: 

(a) sežigalnice odpadkov, vključno s sosežigom; 
(b) toplotni viri v metalurški industriji in 
(c) uporaba kloriranih goriv v industrijskih pečeh. 

III. SPLOŠNE OBLIKE NADZORA NAD EMISIJAMI 
OBSTOJNIH ORGANSKIH ONESNAŽEVAL 

10. Obstaja več možnosti za nadzorovanje ali preprečevanje 
emisij obstojnih organskih onesnaževal iz nepremičnih vir" • 
Mednje sodijo zamenjava ustreznih vhodnih material"' 
spremembe postopkov (tudi postopkov nadzora na 
vzdrževanjem in delovanjem) in prilagajanje že obstoje i 
obratov. V spodnjem seznamu je naveden splošni okvir mozn 
ukrepov, ki se lahko izvajajo posamično ali kombinirano. 

(a) zamenjava vhodnih materialov, če gre za obstoj^ 
organska onesnaževala ali če obstaja neposred 
povezava med temi materiali in emisijami obstoj" 
organskih onesnaževal iz tega vira; 

(b) najboljše okoljske prakse, kot so skrbno ravnanj^ 
preventivni vzdrževalni programi ali spreme"1 

postopkov, kot je uvedba zaprtih sistemov (na Pr'm® 
koksarnah ali uporaba inertnih elektrod pri elektroliz1)' 

(c) spremembe postopkov, tako da se zagotovi Pop0'^ 
zgorevanje in s tem prepreči nastanek obstojnih or9anS|(0| 
onesnaževal, in sicer z nadzorovanjem parametrov. 
je temperatura zgorevanja ali zadrževalni čas; 

(d) metode čiščenja dimnih plinov, kot so toplotno ali katalitsk° 
sežiganje ali oksidacija, odpraševanje, adsorpcija; 

(e) obdelava ostankov, odpadkov in blata iz čistilnih na|^ 
na primer s toplotno obdelavo ali tako, da postanejo ine 

11. Stopnje emisij, navedene pri različnih ukrepih v pregledn'^ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 in 9, se običajno nanašajo na posarne ^ 
primere. Številke ali razponi prikazujejo stopnje emisij 
odstotek mejnih vrednosti emisij pri uporabi klasičnih ten 

12. Presoja o stroškovni učinkovitosti lahko temelji na z 
letnih stroških na enoto zmanjševanja emisij (vklju "nja 
naložbenimi in obratovalnimi stroški). Stroške zmanjšev ^ 
emisij obstojnih organskih onesnaževal je treba presoja i 
v okviru celotne ekonomike postopka, kot so vpliv ukr®^n0 
nadzora in proizvodni stroški. Glede na številne vple . 
dejavnike so naložbeni in obratovalni stroški izrazito od 
od posameznega primera. 

IV. TEHNIKE NADZORA NAD ZMANJŠEVANJ^ 
EMISIJ PCDD/F 

A. Sežiganje odpadkov 

13. Sežiganje odpadkov vključuje sežiganje komU,n^'|ata 
odpadkov, nevarnih odpadkov, medicinskih odpadkov in 
iz čistilnih naprav. 

14. Najpomembnejši ukrepi nadzora nad emisijami PCOO^ 
sežigalnic odpadkov so: 

(a) primarni ukrepi v zvezi z odpadki, ki se sežigajo; 
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(b) primarni ukrepi v zvezi s postopkom sežiganja; 
(c) ukrepi za nadzor nad fizikalnimi parametri postopka 

sežiganja in odpadnih plinov (na primer temperaturnega 
praga, hitrosti ohlajanja, vsebnosti 02 itn.); 

(d) čiščenje dimnih plinov in 
(6) obdelava ostankov pri postopku čiščenja. 

15- Primarni ukrepi v zvezi z odpadki, ki se sežigajo, pri katerih 
se vhodni material pripravi tako, da se zmanjša količina 
halogeniranih snovi in nadomesti z nehalogeniranimi snovmi, 
Pri sežiganju komunalnih ali nevarnih odpadkov niso primerni. 
Primerneje je prilagoditi postopek sežiganja in vpeljati 
sekundarne ukrepe za čiščenje dimnih plinov. Priprava 
vhodnega materiala pa je koristen primarni ukrep za 
zmanjšanje količine odpadkov, ki je lahko koristen tudi zaradi 
možnosti recikliranja. Zaradi manjše količine odpadkov za 
sežiganje ima to lahko za posledico posredno zmanjšanje 
emisij PCDD/F. 

16- Spremembe postopka sežiganja, s katerimi se optimizirajo 
Pogoji zgorevanja, so pomemben in učinkovit ukrep za 
zmanjševanje emisij PCDD/F (običajno 850 °C ali več, odmera 
dovajanja kisika glede na kalorično vrednost in konsistenco 
odpadkov, zadosten zadrževalni čas - 850 °C za približno 2 
sekundi - in vrtinčenje plina, izogibanje področjem hladnega 
Plina v sežigalnici itn.). Naprave z zgorevanjem v zvrtinčeni 
plasti omogočajo temperature, nižje od 850 °C, za doseganje 
ustreznih vrednosti emisij. V obstoječih sežigalnicah je v ta 
namen običajno treba prilagoditi in/ali zamenjati opremo, kar 
morda ni gospodarno v vseh državah. Vsebnost ogljika v 
Pepelu bi bilo treba čim bolj zmanjšati. 

17- Ukrepi v zvezi z dimnimi plini. Naslednji ukrepi omogočajo 
razmeroma učinkovito zmanjšanje vsebnosti PCDD/F v 
dimnih plinih. Do sinteze de novo pride pri približno 250-450 
C. Ti ukrepi so nujni za nadaljnje zmanjševanje, da se 

dosežejo želene vrednosti na izhodnem delu sistema: 

(a) pranje dimnih plinov (zelo učinkovito in razmeroma poceni); 
(b) dodajanje inhibitorjev, kot sta trietanolamin ali trietilamin 

(lahko zmanjšajo tudi dušikove okside), zaradi varnostnih 
razlogov pa je treba upoštevati tudi stranske reakcije; 

(°) uporaba sistemov za zbiranje prahu pri temperaturi med 
800 in 1000 °C, na primer keramičnih filtrov in ciklonov; 

(d) uporaba nizkotemperaturnih električnih sistemov in 

(e) preprečevanje usedanja letečega pepela v odvodnem 
sistemu za dimne pline. 

18. Metode čiščenja dimnih plinov so: 

(a) klasično odpraševanje, s katerim se zmanjšajo emisije 
na delce vezanih PCDD/F; 

(b) selektivno katalitsko zmanjševanje (selective catalytic 
reduction - SCR) ali selektivno nekatalitsko zmanjševanje 
(selective non-cata!ytic reduction - SNCR); 

(c) adsorpcija z aktivnim ogljem ali koksom v sistemih 
zgorevanja z mirujočo ali zvrtinčeno plastjo; 

(d) različne adsorpcijske metode in sistemi optimiziranega 
postopka izločanja prahu z mešanicami aktivnega oglja, 
metalurškega koksa, raztopin apna in apnenca v reaktorjih 
z mirujočo, potujočo ali zvrtinčeno plastjo. Učinkovitost 
zbiranja plinastih PCDD/F je mogoče izboljšati, če je pod 
vrhnjo plastjo vrečastega filtra plast aktivnega koksa; 

(e) H202 oksidacija in 
(f) metode katalitskega zgorevanja, pri katerih se uporabljajo 

različne vrste katalizatorjev (to so katalizatorji Pt/Al203 ali 
bakrovega kromata z različnimi dodatki za stabiliziranje 
površine in upočasnitev staranja katalizatorjev). 

19. Z zgoraj navedenimi metodami je mogoče doseči stopnjo 
emisije 0,1 ng TE/m3 PCDD/F v dimnih plinih. Toda v sistemih 
z adsorpcijo/filtri z aktivnim ogljem ali koksom je treba poskrbeti, 
da uhajajoči ogljikov prah ne poveča emisij PCDD/F od te 
enote naprej. Prav tako se je treba zavedati, da adsorberji in 
naprave za odpraševanje pred katalizatorji (tehnika 
selektivnega zmanjševanja s katalizatorjem - SCR) 
povzročajo nastanek s PCDD/F obremenjenih preostankov, 
ki jih je treba vrniti v tehnološki postopek ali pa poskrbeti za 
ustrezno odlaganje. 

20. Primerjava med različnimi ukrepi za zmanjšanje PCDD/F v 
dimnih plinih je zelo kompleksna.V preglednici je navedenih 
več vrst industrijskih obratov z različnimi zmogljivostmi in 
zasnovo. Stroškovni parametri vključujejo ukrepe za čim večje 
zmanjšanje tudi drugih onesnaževal, kot so težke kovine 
(vezane ali nevezane na delce). Večinoma torej ni mogoče 
sklepati o neposredni povezavi z zmanjšanjem emisij PCDD/ 
F. Povzetek dostopnih podatkov o različnih ukrepih nadzora 
je v preglednici 1. 

Preglednica 1: Primerjava različnih ukrepov za čiščenje dimnih plinov insprememb 
postopkov v sežigalnicah, katerih cilj je zmanjšanje emisij PCDD/F 

Ukrep Stopnja 
emisij 
(%r 

Ocena 
stroško 

v 

Težave/ugotovitve 

Primarni ukrepi - 
prilagoditev vhodnega 
materiala: 
- izločitev prekurzoijev 
in vhodnih materialov, ki 
vsebujejo klor, in 

- urejanje tokov odpadkov. 

Dobljene 
stopnje 
emisij ni-so 
kvantificiran 
e; 
kaže, da niso 
premosoraz 
merno 
odvisne od 
količine 
vhodnega 
materiala. 

Predhodno ločevanje vhodnega 
materiala ni učinkovito; zbrati je 
mogoče le posamezne dele; drugemu 
materialu, ki vsebuje klor, na primer 
kuhinjski soli, papirju itn., se ni 
mogoče izogniti. Pri nevarnih 
kemičnih odpadkih to ni zaželeno. 

Koristen in v posebnih primerih 
uresničljiv primarni ukrep (na primer 
odpadna olja, električne komponente 
itn.); lahko je koristen zaradi možnosti 
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Ukrep Stopnja 
emisij 
(%r 

Ocena 
stroško 

v 

T ežave/ugotovitve 

recikliranja. 
Sprememba postopka 
sežiganja: 
-optimizirani pogoji 
zgorevanja; 

Potrebna je prilagoditev celotnega 
postopka sežiganja. 

- izogibanje temperaturam 
pod 850 °C in hladnim 
območjem v dimnih plinih; 

- zadostna vsebnost 
kisika; nadzor nad količino 
dovedenega kisika, 
odvisno od kalorične 
vrednosti in konsistence 
vhodnega materiala, in 

- zadosten zadrževalni 
Čas in vrtinčenje. 

• 

Ukrepi v zvezi z dimnimi 
plini: 

Preprečevanje usedanja 
delcev z: 
- odstranjevalniki saj, 
mehanskimi rahljalniki 
zvočni ali parnimi 
izpihovalniki saj. 

Pamo izpihovanje lahko poveča 
stopnjo nastajanja PCDD/F. 

Odstranjevanje prahu, 
običajno v sežigalnicah 
odpadkov: 

<10 Srednji Odstranjevanje PCDD/F, adsorbiranih 
na delce. Metode odstranjevanja 
delcev iz tokov vročih dimnih plinov 
se uporabljajo le v poskusnih obratih. 

- vrečasti filtri, 1-0,1 Višji Uporaba pri temperaturah < 150 °C 
- keramični filtri, Majhna 

učinkovitost 
Uporaba pri temperaturah od 800 do 
1000 °C. 

- cikloni in Majhna 
učinkovitost 

Srednji 

elektrostatično 
odpraševanje. 

Srednja 
učinkovitost 

Uporaba pri temperaturi 450 °C. 
Možno spodbujanje sinteze PCDD/F 
de novo. večie emisiie NO,, manjša 
rekuperacija toplote. 

Katalitska oksidacija. Uporaba pri temperaturah od 800 do 
1000 °C. Potrebno je ločeno 
zmanjševanje emisij iz plinaste faze. 

Pranje plina. 
Visokozmogljiva 
adsorpcijska enota z 
dodanimi delci aktivnega 
oglja (elektrodinamična 
Venturijeva cev). 
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Ukrep Stopnja 
emisij 
(% r 

Ocena 
stroško 

v 

Težave/ugotovitve 

Selektivno katalitsko 
zmanjševanje (SCR). 

Visoki 
naložbe 

ni in 
nizki 

obratova 
Ini 

stroški 

Zmanjšanje NOx ob dodanem NH3, 
potrebno je veliko prostora, porabljene 
katalizatoije in ostanke aktivnega 
ogljika ali lignitnega koksa je mogoče 
odlagati, katalizatorje lahko 
proizvajalci večinoma ponovno 
obdelajo, aktivni ogljik ali lignitni 
koks je mogoče sežigati v strogo 
nadzorovanih razmerah. 

Različne metode mokre in 
suhe adsorpcije z 
mešanicami aktivnega oglja, 
metalurškega koksa, raztopin 
apna in apnenca v reaktoijih 
z mirujočo, potujočo ali 
zvrtinčeno plastjo: 
- reaktor z mirujočo plastjo, 
adsorpcija z aktivnim ogljem 
ali metalurškim koksom, in 

<2 
(0,1 ng 
TE/m3) 

Visoki 
naložbe 

ni in 
srednji 

obratova 
Ini 

stroški 

Odstranjevanje ostankov; potrebno je 
veliko prostora. 

- reaktor s kanaliziranim 
tokom ali krožečo zvrtinčeno 
plastjo, z dodanimi 
raztopinami aktivnega 
koksa/apna ali apnenca in v 
nadaljevanju z vrečastim 
filtrom. 

<10 
(0,1 ng 
TE/m3) 

Nizki 
naložbe 

ni, 
srednji 

obratova 
lni 

stroški 

Odstranjevanje ostankov. 

Dodajanje H2O2. <2-5 
(0,1 ng 
TE/m3) 

Nizki 
naložbe 
ni, nizki 
obratova 

lni 
stroški 

* Preostale emisije v primerjavi s stanjem, ko ni ukrepov za zmanjšanje. 

' ^®žigalnice medicinskih odpadkov so lahko v mnogih državah 
^ii vir emisij PCDD/F. Posebni medicinski odpadki, kot so 
človeški anatomski deli, okuženi odpadki, igle, kri, plazma in 
c'tostatiki, se obravnavajo kot posebna oblika nevarnih 
^Padkov, medtem ko se druge vrste medicinskih odpadkov 
Po9osto sežigajo pri viru v šaržah. Sežigalnice z nezveznim 
°bratovanjem lahko izpolnijo enake zahteve glede zmanjšanja 6rnisij PCDD/F kot druge sežigalnice odpadkov. 

p°godbenice bodo morda želele sprejeti politiko spodbujanja 
s®žiganja komunalnih in medicinskih odpadkov v večjih 
r®gionalnih sežigalnicah namesto v manjših. Ob takem 
Vstopu je uvajanje najboljših razpoložljivih tehnik (BAT) lahko 
s,foškovno učinkovitejše. 

' Obdajava ostankov iz postopkov čiščenja dimnih plinov. V 
asProtju s pepelom iz sežigalnic vsebujejo ti ostanki 

razmeroma visoke koncentracije težkih kovin, organskih 
onesnaževal (vključno s PCDD/F), kloridov in sulfidov. 
Odlaganje teh ostankov je zato treba strogo nadzorovati. 
Zlasti pri mokrem izločanju prahu nastanejo velike količine 
kislih in onesnaženih tekočih odpadkov. Obstajajo nekateri 
posebni načini obdelave teh ostankov. Mednje sodijo: 

(a) katalitska obdelava prahu iz vrečastih filtrov pri nizkih 
temperaturah in brez kisika; 

(b) izločanje prahu iz vrečastih filtrov s postopkom 3-R 
(izločanje težkih kovin s kislinami in uničevanje organskih 
snovi s sežiganjem); 

(c) steklenenje prahu iz vrečastih filtrov; 
(d) nadaljnje metode imobilizacije in 
(e) uporaba plazemske tehnologije. 
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B.Toplotni postopki v metalurški industriji 

24. Posamezni postopki v metalurški industriji so lahko pomembni 
viri emisij PCDD/F. To so: 

(a) primarna železarska in jeklarska industrija (na primer 
plavži, obrati za sintranje, obrati za peletiranje železa); 

(b) sekundarna železarska in jeklarska industrija ter 
(c) primarna in sekundarna industrija barvnih kovin 

(proizvodnja bakra). 

Ukrepi za nadzor emisijami PCDD/F v metalurški industriji so 
povzeti v preglednici 2. 

25. Ob uporabi ukrepov za nadzor nad emisijami lahko napf 
za proizvodnjo in obdelavo kovin, ki so vir emisij PCDD/n 
zadostijo zahtevam glede največje dovoljene koncentracij« 
0,1 ng TE/m3 (pri količini pretoka odpadnega plina > 5000 w 
h). 

Preglednica 2: Zmanjšanje emisij PCDD/F v metalurški industriji 

Ukrep Stopnja 
emisij (%)* 

Ocena 
stroškov 

Težave/ugoto- 
vitve 

Obrati za sintranje 
Primarni ukrepi: 
- optimiziranje/zaprtje tračnih transporterjev za 
sinter; 

Nizki Ni 100- 
odstotno 

izvedljivo. 

- vračanje odpadnih plinov v obtok, na primer 
sintranje z optimiziranimi emisijami (EOS) zmanjša 
pretok odpadnega plina za pribl. 35 % (zmanjšanje 
stroškov nadaljnjih sekundarnih ukrepov zaradi 
manjšega pretoka odpadnih plinov), zmogljivost 1 
mio. Nm3/h. 

40 Nizki 

Sekundami ukrepi: 
- elektrostatično odpraševanje + molekulsko sito; Srednja 

učinkovitost 
Srednji 

- dodajanje mešanic apnenca/aktivnega ogljika; Visoka 
učinkovitost 

(0,1 ng 
TE/m3) 

Srednji 
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Ukrep Stopnja 
emisij (%)* 

Ocena 
stroškov 

Težave/ugoto- 
vitve 

- visokozmogljivi izločevalniki prahu - obstoječa 
naprava: AIRFINE (Voest Alpine Stahl Linz) od 
leta 1993 za 600.000 Nm3/h; druga naprava se 
načrtuje na Nizozemskem (Hoogoven) za leto 1998. 

Visoka 
učinkovitost 
zmanjšanja 
emisij na 

0,2-0,4 ng 
TE/m3 

Srednji 0,1 ng TE/m3 je 
mogoče doseči 
ob večji porabi 
energije; takih 
naparav še ni. 

Proizvodnja barvnih kovin (na primer bakra) 
Primarni ukrepi: 
- predhodno razvrščanje sekundarnih surovin, 
izločanje materiala, ki vsebuje plastične snovi, ali s 
PVC onesnaženih sekundarnih surovin, 
odstranjevanje plasti površinskih nanosov in uporaba 
izolacijskega materiala, ki ne vsebujejo klora. 

Nizki 

Sekundarni ukrepi: 
- pranje vročih odpadnih plinov; Visoka 

učinkovitost 
Nizki 

- uporaba kisika ali s kisikom obogatenega zraka pri 
gorenju, vbrizgavanje kisika v jaškovno peč (da se 
zagotovita popolno zgorevanje in zmanjšanje 
količine odpadnih plinov na najmanjšo mero); 

5-7 
(1,5-2 
TE/m3) 

Visoki 

- reaktor z mirujočo plastjo ali z zvrtinčenim 
curkom z adsorpcijo z aktivnim ogljem ali s prahom 
metalurškega koksa; 

(0,1 ng 
TE/m3) 

Visoki 

- katalitska oksidacija, in 0,1 ng 
TE/m) 

Visoki 

- skrajšanje zadrževalnega časa v kritičnem 
temperaturnem območju v sistemu odpadnih plinov. 
Proizvodnja železa in jekla 
Primarni ukrepi: 
- čiščenje olja s sekundarnih surovin pred 
nalaganjem v proizvodne posode; 

Nizki Uporabiti je 
treba čistilne 
raztopine 

- odstranjevanje naključnega organskega materiala, 
kot so olja, emulzije, maščobe, barva in plastika pri 
čiščenju vhodnega materiala; 

Nizki 

- zmanjševanje specifično visokih količin odpadnih 
plinov; 

Srednji 

- ločeno zbiranje in obdelava emisij pri polnjenju in 
.praznjenju. 

Nizki 

Sekundarni ukrepi: 
- ločeno zbiranje in obdelava emisij pri polnjenju in 
praznjenju; 

Nizki 

- vrečasti filtri v povezavi z vbrizgavanjem koksa. <1 Srednji 
Sekundarna proizvodnja aluminija 
Primarni ukrepi: 
- izogibanje halogeniranemu materialu 
(heksakloretan); 

Nizki 

- izogibanje mazivom, ki vsebujejo klor (na primer 
.klorirani parafini), in 

Nizki 

- čiščenje in razvrščanje onesnaženih sekundarnih 
surovin, na primer odstranjevanje plasti površinskih 
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Ukrep Stopnja 
emisij (%)* 

Ocena 
stroškov 

Težave/ugoto- 
vitve 

nanosov z ostružki in sušenje, ločevanje s tehniko 
ločevanja na podlagi različnih gostot usedanje v 
vrtinčastem toku. 
Sekundarni ukrepi: . 
- enostopenjski ali večstopenjski vrečasti filter in 
aktiviranje apnenca/aktivnega oglja pred filtrom; 

< 1 
(0,1 ng 
TE/m3) 

Srednji/ 
visoki 

- zmanjšanje pretokov na najmanjšo mero ter ločeno 
odvajanje in čiščenje različno onesnaženih odpadnih 
plinov; 

Srednji/ 
visoki 

- preprečevanje usedanja delcev iz odpadnih plinov 
in omogočanje hitrega prehoda skozi kritična 
temperaturna območja, in 

Srednji/ 
visoki 

- izboljšanje predobdelave aluminijskih sekundarnih 
surovin z drobilnikom z uporabo tehnike ločevanja 
na podlagi različnih gostot, razvrščanje z usedanjem 
v vrtinčastem toku. 

Srednji/ 
visoki 

Preostale emisije v primerjavi s stanjem, ko ni ukrepov za zmanjšanje. 

Obrati za sintranie 

26. Meritve v obratih za sintrarije v železarstvu in jeklarstvu 
običajno pokažejo emisije PCDD/F v razponu od 0,4 do 4 ng 
TE/m3. Enkratne meritve v nekem obratu, v katerem ni nobenih 
ukrepov za nadzor nad emisijami, so pokazale koncentracijo 
43 ng TE/m3. 

27. Halogenirane spojine imajo lahko za posledico nastajanje 
PCDD/F, če pridejo v napravo za sintranje z vhodnimi materiali 
(koksova žlindra, sol, vsebovana v rudi) ali z dodanimi 
recikliranimi materiali (na primer valjarniška škaja, prah iz 
žrelnih plavžnih plinov, prah iz filtrov ali blato iz naprav za 
čiščenje odpadnih vod). Podobno kot pri sežiganju odpadkov 
pa tudi tukaj ni jasne povezave med vsebnostjo klora v 
vhodnem materialu in emisijami PCDD/F. Primerna ukrepa bi 
bila lahko izogibanje onesnaženim odpadkom in 
razmaščevanje valjarniške škaje, preden pride v napravo za 
sintranje. 

28. Najučinkovitejše zmanjšanje emisij PCDD/F je mogoče doseči 
s kombinacijo različnih sekundarnih ukrepov: 

(a) recirkulacija odpadnih plinov znatno zmanjša emisije 
PCDD/F. Poleg tega se znatno zmanjša pretok odpadnih 
plinov, s čimer se zmanjšajo stroški vgraditve morebitnih 
dodatnih sistemov nadzora nad emisijami na izhodnem 
delu; 

(b) vgraditev vrečastih filtrov (ponekod v kombinaciji z 
elektrofiltri) ali elektrofiltrov z vbrizgavanjem mešanic 
aktivnega oglja/metalurškega koksa/apnenca v odpadne 
pline; 

(c) metode izločanja prahu, katerih del je tudi predhodno 
pranje odpadnih plinov, luženje z intenzivnim izločanjem 

prahu in ločevanje z odcejanjem. Doseči je mogoče emisll 
od 0,2 do 0,4 ng TE/m3. Z dodajanjem ustrezneSI 
adsorpcijskega sredstva, na primer lignitnega koks 
premogovega drobirja, je mogoče doseči koncentrat 
emisij 0,1 ng TE/m3. 

Primarna in sekundarna proizvodnja bakra 

29. V obstoječih obratih za primarno in sekundarno proizvodnji 
bakra se lahko doseže po čiščenju dimnih plinov stop11' 
emisije PCDD/F od nekaj pikogramov do 2 ng TE/m3. ^rTli.s'jrl 
ene same jaškovne peči za baker so pred optimiziran)® 
agregatov znašale do 29 ng TE/m3 PCDD/F. Običajno obs'^v 
velik razpon emisijskih vrednosti PCDD/F iz teh obra 
zaradi velikih razlik v surovini, ki se uporablja v razNc 

agregatih in tehnoloških postopkih. 

30. Na splošno so za zmanjšanje emisij PCDD/F primerni nasledn' 
ukrepi: 

(a) predhodno razvrščanje sekundarnih surovin; g< 
(b) predhodna obdelava sekundarnih surovin, na Prl a 

odstranjevanje plastičnih ali PVC-nanosov, predlo / 
obdelava odpadnih kablov z uporabo izključno hlaa 

mehanskih metod; 
(c) pranje vročih odpadnih plinov (možnost koristne uP°r ^ 

toplote), s čimer se skrajša zadrževalni čas v kriticn 
temperaturnem območju v sistemu odpadnih plinov. 

(d) uporaba kisika ali s kisikom obogatenega zraka pri 9°r.(0^ 
ali vbrizgavanje kisika v jaškovno peč (zag°,oV'jj, 
popolnega zgorevanja in zmanjšanje količine odpa 
plinov na najmanjšo mero); 

(e) adsorpcija v reaktorju z mirujočo plastjo ali z zvrtinče. 
curkom z aktivnim ogljem ali s prahom metalurškega k° 

(f) katalitska oksidacija. 
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^Sižjdodnia iekla 

Emisije PCDD/F iz jeklarskih konverterjev za proizvodnjo 
l®kla in iz kupolk na vroč zrak, iz elektropeči in iz 
elektroobločnih peči za taljenje litega železa so znatno nižje 
od 0,1 ng TE/m3. Za plavže na hladen zrak in rotacijske peči 
(taljenje litega železa) so značilne večje emisije PCDD/F. 

3p j- Pri elektroobločnih pečeh, ki se uporabljajo v sekundarni 
Jeklarski proizvodnji, se lahko doseže vrednost koncentracije 
emisij 0,1 ng TE/m3 ob uporabi naslednjih ukrepov: 

(a) ločeno zbiranje emisij pri polnjenju in praznjenju ter 
(b) uporaba vrečastih filtrov ali elektrofiltrov v povezavi z 

vbrizgavanjem koksa. 

Vhodni material za elektroobločne peči pogosto vsebuje olja, 
®rnul^jje ali maščobe. Običajni primarni ukrepi za zmanjšanje 
pCDD/F so razvrščanje, razmaščevanje in odstranjevanje 
Plasti površinskih nanosov s sekundarnih surovin, ki lahko 
vsebujejo plastiko, gumo, barve, pigmente in vulkanizacijske 
dodatke. 

•k^OiSS-V sekundarni aluminijski industriji 

■ Emisije PCDD/F iz talilnic v sekundarni aluminijski industriji 
Se gibljejo v razponu od približno 0,1 do 14 ng TE/m3. Stopnje 
err,isij so odvisne od vrste talilnih agregatov, uporabljenih 
Materialov in uporabljenih tehnik čiščenja odpadnih plinov. 

Enostopenjski ali večstopenjski vrečasti filter v povezavi z 
aPnencem/aktivnim ogljem/metalurškim koksom pred filtrom 
t0rej zadošča zahtevi po koncentraciji emisij 0,1 ng TE/m3, s 
tem da je učinkovitost zmanjšanja 99-odstotna. 

3g 
• upoštevajo se lahko tudi naslednji ukrepi: 

(a) zmanjšanje pretokov na najmanjšo mero ter ločeno 
odvajanje in čiščenje različno onesnaženih odpadnih 
plinov; 

jb) preprečevanje usedanja delcev iz odpadnih plinov; 
c) hiter prehod skozi kritična temperaturna območja; 

(d) izboljšanje predhodnega razvrščanja sekundarnih 
aluminijskih surovin z drobilnikom z uporabo tehnike 
ločevanja na podlagi različnih gostot in razvrščanje z 
usedanjem v vrtinčastem toku; 

'e) izboljšanje predhodnega čiščenja sekundarnih aluminijskih 
surovin z odstranjevanjem površinskih nanosov In 
sušenje. 

' Možnosti (d) in (e) sta pomembni, ker ni verjetno, da bi se s 
sodobnimi tehnikami taljenja (pri katerih ni tokov halogenidov) 
ahko predelale tudi sekundarne surovine nižje kakovosti, ki 
i'" je mogoče uporabiti v rotacijskih pečeh. 

^8 \i 
okviru Konvencije o varstvu morskega okolja 

severovzhodnega Atlantika še vedno potekajo razprave o 
[®vlziji prejšnjega priporočila, naj se postopno opusti uporaba 
®ksakloretana v aluminijski industriji. 

3g ^ a|ino je mogoče obdelati s sodobno tehnologijo, na primer z 
,,lešanico dušika in klora v razmerjih med 9: 1 in 8: 2, z 
°Premo za vbrizgavanje plina za fino disperzijo, s predhodnim 
n naknadnim prepihovanjem z dušikom In z vakuumskim 
[^maščevanjem. Ob uporabi mešanice dušika in klora je 
''a izmerjena koncentracija emisij PCDD/F približno 0,03 ng 
^m3 (v primerjavi z vrednostmi > 1 ng TE/m3, doseženimi 

pri obdelavi samo s klorom). Klor je potreben za odstranjevanje 
magnezija in drugih nezaželenih sestavin. 

C. Zgorevanje fosilnih goriv v elektrarnah in toplarnah 
ter industrijskih kotlovnicah 

40. Zaradi izboljšanja energetskega izkoristka in varčevanja z 
energijo pri zgorevanju fosilnih goriv v elektrarnah in toplarnah 
ter industrijskih kotlovnicah (toplotna zmogljivost > 50 MW) 
se zmanjša potreba po gorivu in s tem se zmanjšajo emisije 
vseh onesnaževal. Zaradi tega se zmanjšajo tudi emisije 
PCDD/F. Odstranjevanje klora iz premoga ali olja ne bi bilo 
gospodarno, vsekakor pa bo usmeritev v uporabo plina 
pripomoglo k zmanjšanju emisij PCDD/F v tem sektorju. 

41. Upoštevati je treba, da se emisije PCDD/F lahko znatno 
povečajo, če se gorivu dodajo odpadki (blato iz čistilnih naprav 
za odpadne vode, odpadno olje, gumijasti odpadki itn.). 
Sežiganje odpadkov za pridobivanje energije je dopustno le 
tam, kjer obstaja sistem za čiščenje odpadnih plinov, ki 
zagotavlja zelo učinkovito zmanjšanje PCDD/F (opisano v 
razdelku A zgoraj). 

42. Z uporabo tehnik za zmanjšanje emisij dušikovih oksidov, 
žveplovega dioksida irf delcev iz dimnih plinov se lahko 
odpravijo tudi emisije PCDD/F. Pri uporabi teh tehnik se bo 
učinkovitost odstranjevanja PCDD/F razlikovala od obrata 
do obrata. Nenehno potekajo raziskave, kako izboljšati tehnike 
odstranjevanja PCDD/F, vendar dokler ne bodo na voljo v 
industrijskem merilu, ni mogoče nobene izrecno označiti kot 
najboljšo razpoložljivo tehniko za odstranjevanje PCDD/F. 

D. Kurjenje v gospodinjstvih 

43. Prispevek naprav za kurjenje v gospodinjstvih k skupni emisiji 
PCDD/F je manjši, kadar so dovoljena goriva pravilno 
uporabljena. Poleg tega lahko zaradi različnih vrst in kakovosti 
goriva, gostote naprav na določenem zemljepisnem območju 
in različne uporabe pride do velikih regionalnih razlik v emisijah. 

44. Kurišča v gospodinjstvih imajo slabši izkoristek dimnih plinov 
in slabšo stopnjo zgorevanja ogljikovodikov v gorivih kot velike 
zgorevalne naprave. To velja še posebej takrat, kadar se 
uporabljajo trdna goriva, kot sta les in premog, ko se 
koncentracije emisij PCDD/F gibljejo med 0,1 do 0,7 ng TE/ 
m3. 

45. Pri kurjenju embalaže, dodane trdnim gorivom, se povečajo 
emisije PCDD/F. Čeprav je to v nekaterih državah 
prepovedano, se dogaja, da v gospodinjstvih kurijo smeti in 
embalažo. Zaradi vse višjih stroškov za odvažanje smeti se 
dogaja, da se odpadki iz gospodinjstva kurijo v domačih 
kuriščih. Uporaba lesa z dodano odpadno embalažo lahko 
povzroči povečanje emisij PCDD/F z 0,06 ng TE/m3 (izključno 
les) na 8 ng TE/m3 (preračunano na 11 volumskih odstotkov 
Oj). Te izsledke so potrdile raziskave v več državah, kjer so 
izmerili do 114 ng TE/m3 (preračunano na 13 volumskih 
odstotkov kisika) v dimnih plinih iz kurilnih naprav v 
gospodinjstvih, kjer se kuri odpadni material. 

46. Emisije iz kurilnih naprav v gospodinjstvih je mogoče zmanjšati 
z omejevanjem vhodnega materiala na kakovostno gorivo in 
s preprečevanjem kurjenja odpadkov, halogeniranih plastičnih 
snovi in drugih materialov. Pri doseganju tega cilja lahko 
pripomorejo programi seznanjanja kupcev/uporabnikov 
kurilnih naprav za gospodinjstva. 
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E. Naprave za kurjenje lesa (zmogljivost < 50 MW) 

47. Rezultati meritev kažejo, da se pri napravah za kurjenje lesa 
pojavljajo emisije PCDD/F nad 0,1 ng TE/m3v dimnih plinih 
predvsem v neugodnih razmerah zgorevanja in/ali kadar je v 
gorečih snoveh večja vsebnost kloriranih sestavin kot v 

neobdelanem lesu. Skupna koncentracija ogljika v dimnih plir" 
je znak slabega zgorevanja. Ugotovljene so bile poveza^ 
med emisijami CO, kakovostjo zgorevanja in emisijami 
F. Preglednica 3 je povzetek nekaterih koncentracij in faktorje 
emisij, ki veljajo za naprave za kurjenje lesa. 

Preglednica 3: Razpon koncentracij in faktorjev emisij pri napravah za kurjenjelesa 

Gorivo Koncentracija 
emisije (ng TE/m3) 

Faktor emisije 
(ng TE/kg) 

Faktor 
emisije 
(ng/GJ) 

Naravni les (bukev) 0,02-0,10 0,23-1,3 12-70 

Drobir naravnega lesa iz 
gozda 

0,07-0,21 0,79-2,6 43-140 

Iverna plošča 0,02-0,08 0,29-0,9 16-50 
Gradbeni odpadni les 2,7-14,4 26-173 1400-9400 
Odpadki iz gospodinjstva 114 3230 
Oglje 0,03 

48. Zgorevanje odpadkov gradbenega lesa (odpadnega 
gradbenega lesa) na pomičnem kurišču povzroča razmeroma 
visoke emisije PCDD/F v primerjavi z zgorevanjem naravnega 
lesa. Primarni ukrep za zmanjšanje emisij je izogibanje uporabi 
obdelanega odpadnega lesa v napravah za kurjenje lesa. Za 
zmanjšanje emisij PCDD/F na najmanjšo mero bi bilo treba 
obdelani les kuriti le v napravah z ustreznim čiščenjem dimnih 
plinov. 

V. TEHNIKE NADZOROVANJA ZA ZMANJŠANJE 
EMISIJ POLICIKLIČNIH AROMATIČNIH 

OGLJIKOVODIKOV (PAH) 

A. Proizvodnja koksa 

49. Med proizvodnjo koksa se PAH sproščajo v zrak predvsem: 

(a) med polnjenjem peči skozi odprtine za polnjenje; 
(b) zaradi uhajanja skozi vrata peči, po odvodnih ceveh in 

skozi pokrove odprtin za polnjenje in 
(c) pri potiskanju in ohlajanju koksa. 

50. Koncentracija benzo(a) pirena (BaP) znatno niha med 
posameznimi viri v koksamiški bateriji. Največje koncentracije 
BaP so na vrhu baterije in v neposredni bližini vrat. 

51. Emisije PAH iz proizvodnje koksa je mogoče zmanjšati s 
tehničnim izboljševanjem obstoječih integriranih železarskih 
in jeklarskih obratov. Da bi to dosegli, bo morda treba zapreti 
in zamenjati stare koksarniške baterije ter v celoti zmanjšati 
proizvodnjo koksa, na primer z vbrizgavanjem 
visokokaloričnega premoga v proizvodnji jekla. 

52. Strategija zmanjšanja emisij PAH iz koksarniških baterij ^ 
morala vključevati naslednje tehnične ukrepe: 

(a) polnjenje koksarniških peči: 

zmanjšanje emisij delcev pri nakladanju premog3' 
bunkerja na polnilne vozičke; 
zaprti sistemi za prenos premoga, kadar se upora 

predgretje premoga; a 
- izločanje polnilnih plinov in njihova poznejša obd1« , 

in sicer tako da se spustijo v sosednjo peč ali s j 
zbiralni vod v sežigalnico in potem še s j 
odpraševalno napravo. Ponekod se izločeni p° jv 
plini sežigajo na polnilnih vozičkih, vendar sta ^ 
na okolje in varnost sistemov, pri katerih se upora1^ 
polnilnih vozičkih, manj zadovoljiva. Zagotoviti je » ^ 
zadosten vlek z vbrizgavanjem pare ali v0 

odvodne cevi; 

(b) emisije pri pokrovih odprtin za polnjenje med koksari6 

je mogoče preprečevati: 

- s pokrovi, ki zelo dobro tesnijo; <a|i 
z ognjevzdržno zatesnitvijo pokrovov z 9''n0

kgrn 
drugim enako učinkovitim materialom) po vsa 
polnjenju; 

- s čiščenjem pokrovov in okvirov, preden se 0QV 

zapre; 
tako da se zagotovi, da na stropovih peči ni osla 
premoga; 

(c) pokrovi odvodnih cevi bi morali imeti vodno tesnje^®'^ 
preprečuje emisije plinov in katrana, pravilno delo ^ 
vodnega tesnjenja pa bi bilo treba zagotavljati z re 

čiščenjem; 
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(d) mehanizem za upravljanje vrat koksarniške peči bi moral 
biti opremljen s sistemom za čiščenje površine tesnil na 
okvirih vrat in na vratih; 

(e) vrata koksarniške peči: 

uporabljati bi bilo treba zelo učinkovito tesnjenje (na 
primer opnasta vrata na vzmet); 

- tesnila na okvirih vrat in na vratih peči bi bilo treba 
temeljito očistiti ob vsaki uporabi; 

vrata bi morala biti oblikovana tako, da bi omogočila 
vgraditev sistemov za izločanje delcev s priključkom 
na odpraševalno napravo (prek zbiralnega voda) med 
potiskanjem; 

") naprava za prenos koksa bi morala imeti vgrajeno napo, 
nepremični kanal in nepremični sistem za čiščenje plinov 
(po možnosti vrečasti filter); 

(9) za hlajenje koksa bi bilo treba uporabljati postopke z 
majhnimi emisijami, na primer suho hlajenje koksa. Najbolje 
bi bilo nadomestiti mokro hlajenja koksa s suhim hlajenjem 
pod pogojem, da se uporablja zaprt obtočni sistem, s 
čimer se prepreči nastajanje odpadne vode. Pri ravnanju 
s suho hlajenim koksom bi bilo treba zmanjšati nastajanje 
prahu. 

53, Pr| postopku proizvodnje koksa, imenovanem "koksanje brez 
zbiranja stranskih proizvodov za ponovno rabo", prihaja do 
bistveno manjših emisij PAH kot pri bolj klasičnem postopku, 
Pri katerem se zbirajo stranski proizvodi, in sicer zato ker 
Peči delujejo pod negativnim tlakom, s čimer se prepreči 
Rajanje v ozračje pri vratih peči. Med koksanjem se surovi 
koksarniški plin odstranjuje s pomočjo naravnega vleka, ki v 
Pečeh ohranja negativni tlak. Te peči niso zasnovane za 
Obiranje kemičnih stranskih produktov iz surovega 
°ksarniškega plina. Pline, ki nastajajo pri koksanju (vključno 

® pAH), pa je mogoče učinkovito sežigati pri visokih 
emperaturah in dolgem zadrževalnem času. Odpadna toplota 
z 'eh sežigalnic se uporablja za pridobivanje energije za 
oksanje, odvečno toploto pa je mogoče uporabiti za 

Pr|dobivanje pare. Zaradi gospodarnosti bi lahko pri tej vrsti 
. °ksanja potrebovali dodatno enoto za proizvajanje elektrike 

odvečne pare. Trenutno obratujeta le dve taki koksarni rez zbiranja stranskih produktov, ena v ZDA in druga v 
^vstraliji. Bistvo tehnološkega postopa je koksarniška peč z 
6nim samim dimovodom za pridobivanje koksa brez zbiranja 

stranskih produktov in s sežigalno komoro ob dveh pečeh. 
Postopek polnjenja in koksanja poteka izmenično v eni in 
drugi peči. Tako ena od peči vedno'dovaja koksarniški plin v 
sežigalno komoro. Zgorevanje plina v sežigalni komori 
zagotavlja vir toplote. Sežigalna komora je zasnovana tako, 
da zagotavlja potreben zadrževalni čas (približno 1 sekunda) 
in visoko temperaturo (najmanj 900 °C). 

54. Zagotoviti bi bilo treba učinkovit program spremljanja 
morebitnega slabega tesnjenja pri vratih peči, odvodnih ceveh 
in pokrovih odprtin za polnjenje. To vključuje spremljanje in 
ugotavljanje slabega tesnjenja in takojšnje popravilo oziroma 
vzdrževanje. Tako je mogoče doseči znatno zmanjšanje 
razpršenih emisij. 

55. S prilagajanjem že obstoječih koksarniških baterij, da bi se 
olajšala kondenzacija dimnih plinov iz vseh virov (z zbiranjem 
toplote), se zmanjšanje emisije PAH v zrak poveča s 86 
odstotkov na več kot 90 odstotkov (brez upoštevanja 
obdelave odpadnih vod). Če se upoštevajo zbrana in ponovno 
uporabljena energija, ogreta voda, plin za sintezo in prihranjena 
hladilna voda, je mogoče amortizirati stroške naložbe v petih 
letih. 

56. S povečevanjem prostornin koksarniških peči se zmanjša 
skupno število peči, odprtin na pečeh (količine potiskov skozi 
peč na dan), tesnil na koksarniški bateriji in s tem tudi emisije 
PAH. Zaradi znižanja stroškov obratovanja in delovne sile se 
poveča tudi produktivnost. 

57. Sistemi suhega hlajenja koksa pomenijo večje stroške naložbe 
kot mokri sistemi. Višje obratovalne stroške je mogoče 
nadomestiti z zbiranjem in ponovno uporabo toplote v 
postopku predgrevanja koksa. Energijski izkoristek 
kombiniranega suhega hlajenja koksa/sistema predgrevanja 
premoga se zviša z 38 na 65 %. Predgrevanja premoga 
poveča produktivnost za 30 %. To je mogoče povečati celo 
na 40 %, ker je proces koksanja bolj homogen. 

58. Vsi rezervoarji in oprema za shranjevanje in obdelavo 
premogovega katrana in z njim povezanih produktov bi morali 
biti opremljeni z učinkovitim sistemom za zbiranje in/ali 
uničevanje hlapov. Obratovalne stroške sistemov za 
uničevanje hlapov je mogoče znižati z naknadnim zgorevanjem 
brez dovajanja toplote, če je koncentracija ogljikovih spojin v 
odpadkih dovolj visoka. 

59. V preglednici 4 je povzetek ukrepov za zmanjšanje emisij 
PAH v koksarnah. 
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Preglednica 4: Nadzorovanje emisij PAH pri koksanju 
v 

Ukrep Stopnja 
emisij (%) ^ 

Ocena stroškov T ežave/ugotovitv 
e 

Prilagajanje starih obratov s 
kondenzacijo dimnih plinov iz 
vseh virov vključuje naslednje 
ukrepe: 

Skupno <10 
(brez odpadne 

vode) 

Visoki Emisije v odpadno 
vodo so pri vodnem 
hlajenju zelo velike. 
Ta metoda se lahko 
uporablja le, če se 
voda ponovno 
uporabi v zaprtem 
sistemu. 

- odvajanje in naknadno 
zgorevanje polnilnih plinov med 
polnjenjem peči ali spuščanjem 
plinov v sosednjo peč, če je 
mogoče; 

5 (Amortizacija 
stroškov naložbe je 
mogoča v 5 letih, 
če se upoštevajo 

zbrana in 
ponovno 

uporabljena 
energija, ogreta 

voda, plin za 
sintezo in 

prihranjena 
hladilna voda.) 

- 

- Čim boljše preprečevanje emisij 
pri pokrovih odprtin za polnjenje, 
na primer s posebno zasnovo 
pokrovov in z učinkovitimi 
metodami tesnjenja. Uporabljati je 
treba zelo učinkovito zatesnjena 
vrata peči za koksanje. Čiščenje 
okvirov in pokrovov odprtin za 
polnjenje, preden se zaprejo; 

<5 

- odpadne pline pri potiskanju je 
treba zbirati v skupni vod in 
odvajati v odpraševalno napravo; 

<5 

- mokro hlajenje koksa je mogoče 
le, če pri tem ne nastaja odpadna 
voda. 
Postopki hlajenja koksa z 
majhnimi emisijami, na primer 
suho hlajenje. 

Ni emisij v 
vodo. 

Večji stroški 
naložbe kot za 

mokro hlajenje (a 
nižji stroški ob 

predgrevanju koksa 
in uporabi odpadne 

toplote). 
Večja uporaba 
visokoprostorninskih peči, s 
čimer se zmanjšata število 
odprtin in površina zatesnjenih 
mest. 

Znatna. Naložba približno 
10 % višja kot za 
klasično koksarno. 

Večinoma je 
potrebna popolna 
prilagoditev ali pa 
vgradnja nove 
naprave za 
koksanje. 

Preostale emisije v primerjavi s stanjem, ko ni ukrepov za zmanjšanje. 
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B. Proizvodnja anod 

^misije PAH iz proizvodnje anod je treba obravnavati podobno 
tat emisije iz proizvodnje koksa. 

6l'2a zmanjšanje emisij prahu, onesnaženega s PAH, se 
uPorabljajo naslednji sekundarni ukrepi: 

(a) elektrostatično izločanje katrana; 
(b) kombinacija klasičnega elektrofiltra za katran in mokrega 

elektrofiltra kot učinkovitejšega tehničnega ukrepa; 

(c) toplotno naknadno zgorevanje odpadnih plinov in 
(d) suho čiščenje prahu z apnencem/petrolkoksom ali 

aluminijevim oksidom (Al203). 

62. Obratovalne stroške za postopek toplotnega naknadnega 
zgorevanja je mogoče zmanjšati s pomočjo naknadnega 
zgorevanja brez dovajanja toplote, če je koncentracija 
ogljikovih spojin v odpadnem plinu dovolj visoka. V preglednici 
5 je povzetek ukrepov za zmanjšanje emisij PAH pri proizvodnji 
anod. 

Preglednica 5: Nadzorovanje emisij PAH pri proizvodnji anod 

Ukrep Stopnja 
emisij (%)11 

Ocena 
stroškov 

T ežave/ugotovitve 

Posodabljanje starih obratov z 
zmanjševanjem razpršenih 
emisij vključuje naslednje 
ukrepe: 

3-10 Visoki 

- zmanjšanje uhajanja; 
- namestitev prožnih tesnil na 
vrata peči; 
- odvajanje in poznejša obdelava 
polnilnih plinov bodisi z 
odvajanjem v sosednjo peč bodisi 
skozi zbirni vod v sežigalnico in 
potem še v odpraševalno napravo 
na tleh; 
- hladilni sistemi za koksarniške 
peči in 
- odvajanje in čiščenje emisij 
delcev koksa. 
Uveljavljene tehnologije za 
proizvodnjo anod na 
Nizozemskem: 

45-50 Uporabljeno na Nizo- 
zemskem leta 1990. 
Čiščenje prahu z 
apnencem ali 
petrolkoksom je 
učinkovito za 
zmanjševanje PAH; z 
aluminijem ni znano. 

- nova peč s suhim pralnikom 
prahu (z apnencem/petrolkoksom 
ali z aluminijem); 
- recikliranje odpadne vode. 
Najboljši razpoložljivi tehniki 
(BAT): 
- elektrostatično odpraševanje in 2-5 Potrebno je redno 

čiščenje katrana. 
- naknadno toplotno sežiganje 15 Nižji 

obratovalni 
stroški pri 

načinu brez 
dovajanja 
toplote. 

Način brez dovajanje 
toplote le, če je 
koncentracija PAH v 
odpadnem plinu visoka. 

^ Preostale emisije v primerjavi s stanjem, ko ni ukrepov za zmanjšanje. 
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C. Aluminijska industrija 

63. Aluminij se proizvaja iz aluminijevega oksida (Al203) z 
elektrolizo v zaporedno vezanih posodah (celicah). Glede na 
vrsto anode gre bodisi za posode s predpečenimi anodami 
bodisi za Soederbergove posode. 

64. Posode s predpečenimi anodami so opremljene z anodami 
kalciniranih (žganih) blokov ogljika, ki se po delni porabi 
zamenjajo. Soederbergove anode so žgane v celici z mešanico 
petrolkoksa in katranske smole, ki deluje kot vezivo. 

65. Pri Soederbergovem postopku se sproščajo zel° v® 
emisije PAH. Med primarne ukrepe zmanjševanja emisij so® 
posodabljanje obstoječih obratov in optimiziranje tehnolos 
postopkov, s katerimi bi bilo mogoče zmanjšati emisije j; 
za 70 do 90 %. Doseči je mogoče stopnjo emisije 0,015 
B(a) P/tono aluminija. Zamenjava obstoječih Soederberg0 

celic s predpečenimi anodami bi sicer zahtevala obse 
rekonstrukcijo obstoječega postopka, vendar bi skoraj v 
odpravila emisije PAH. Investicijski stroški za tako zameni 
so zelo visoki. 

66. V preglednici 6 je povzetek ukrepov za zmanjšanje e"1'5' 
PAH iz proizvodnje aluminija. 

Ukrep Stopnja 
emisij (%) 

*/ 

Ocena 
stroškov 

T ežave/ugotovitve 

Zamenjava Soederbergovih e 
lektrod: 

- s predpečenimi elektrodami (tako 
se je mogoče izogniti uporabi 
smolnega veziva); 

- z inertnimi anodami. 

3-30 Višji stroški za 
elektrode, 
približno 800 
mio. USD 

Soederbergove elektrode 
so cenejše kot 
predpečene, ker ni po- 
treben obrat za žganje 
anod. Raziskave 
potekajo, vendar niso 
obetajoče. Pravilno 
izvajanje postopka in 
spremljanje emisij sta 
bistveni za nadzor nad 
emisijami. Slabo 
delovanje naprav lahko 
povzroči znatne 
razpršene emisije. 

Zaprti sistemi predpečenja s 
centralnim doziranjem 
aluminijevega oksida in 
učinkovitim nadzorovanjem 
postopka, z napami, ki pokrivajo 
celotno posodo in omogočajo 
učinkovito zbiranje onesnaževal 
zraka. 

1-5 

Soederbergova posoda z 
navpičnimi kontaktnimi elementi 
in sistemi za zbiranje odpadnih 
plinov. 

> 10 Prilagoditev 
Soederbergove 
tehnologije z 
zaprtjem in s 
spremenjeno 
točko 
polnjenja: 
10.000-50.000 
USD/peč 

Pri polnjenju, drobljenju 
skoije in dviganju 
železnih kontaktnih 
elementov na višji 
položaj se pojavljajo 
razpršene emisije. 

Tehnologija Sumitomo 
(anodni briketi za postopek VSS). 

Srednji-visoki 

Ciičenje plinov: 
- elektrofiltri za katran; 2-5 Nizki Visoka stopnja iskrenja 

Preglednica 6: Nadzor nad emisijami PAH pri proizvodnji aluminija s Soederbergovim 
postopkom 
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in obločnih prebojev; 
kombinacija klasičnih 

elektrofiltrov za katran z 
elektrostatičnim mokrim plinskim 
čiščenjem; 

> 1 Srednji Pri mokrem plinskem 
čiščenju nastaja odpadna 
voda. 

- naknadno toplotno sežiganje. 
Uporaba smole z višjim tališčem 
(HSS + VSS). 

Visoka Srednji 
Nizki-srednji 

Suho čiščenje v obstoječih 
napravah HSS + VSS. 

Srednji-visoki 

^ Preostale emisije v primerjavi s stanjem, ko ni ukrepov za zmanjšanje. 

D. Kurjenje v gospodinjstvih 

• ^misije PAH iz kurišč v gospodinjstvih je mogoče zaslediti, 
kadar se v pečeh oziroma štedilnikih ali v odprtih ognjiščih 
kuri les ali premog. Gospodinjstva so lahko pomemben vir 
err"sij PAH. To je posledica uporabe trdnih goriv v ognjišč in 
!T,a'ih kurilnih napravah v gospodinjstvih. V nekaterih državah 
I® običajno gorivo za peči in štedilnike premog. Zaradi višje 
temperature zgorevanja in enakomernejše kakovosti goriva 
So emisije PAH iz peči na premog manjše kot iz peči na drva. 

68 p 1 °leg tega je mogoče učinkovito zmanjšati emisije PAH iz 
9°spodinjstev z izboljšanjem lastnosti zgorevalnih sistemov 
'na primer hitrost zgorevanja). Med izboljšane lastnosti 
*9orevalnih sistemov sodita boljša zasnova zgorevalne 
komore in izboljšan dovod zraka. Na voljo je več tehnik za 
•zboljšanje lastnosti zgorevalnih sistemov in zmanjšanje emisij. 
Glede na različne tehnike se stopnja emisij bistveno razlikuje. 
' uPorabo sodobnih kotlov na les z zbirno posodo za vodo, ki 

so ena od tehnik BAT, se zmanjšajo emisije za več kot 90 % 
v primerjavi z zastarelimi kotli brez zbirne posode za vodo. 
Sodobni kotel ima tri prekate: kurišče za uplinjanje lesa, prekat 
za zgorevanje plina s keramiko ali kakšnim drugim materialom, 
ki omogoča temperaturo okrog 1000 °C, in konvekcijski prekat. 
Konvekcijski del, kjer voda absorbira toploto, mora biti dovolj 
dolg in učinkovit, da se temperatura plinov lahko zmanjša s 
1000 °C na 250 °C ali manj. Obstaja tudi več načinov, kako 
nadomestiti stare in zastarele kotle, na primer z zbirnimi 
posodami za vodo, keramičnimi vložki in briketnimi gorilniki. 

69. Z izboljšanjem hitrosti zgorevanja se zmanjšajo emisije 
ogljikovega monoksida (CO), skupnih ogljikovodikov (- THC) 
in PAH. Posledica omejitev emisij CO in THC (predpisi o tipskih 
atestih) so tudi majhne emisije PAH. Merjenje PAH je precej 
dražje kot merjenje CO, zato je gospodarneje določiti mejne 
vrednosti za CO in THC. Nadaljuje se delo v zvezi s 
predlogom za standard CEN za kotle na les in premog do 300 
kW (glej preglednico 7). 

Vrsta 

Ročn 
O 

Samo 
dejno 

Učinek 
(kW) 
<50 

5<£ 
150 
>150- 
300 
<50 

5000 

2500 

1200 

3000 

CO 

8000 

5000 

2000 

5000 

2500 
0  
1250 
0  
1250 
0 
1500 
0 

150 

100 

100 

100 

THC 

300 

200 

200 

2000 

1500 

1500 

200 1750 

150/ 
125 
150 
/125 
150/ 
125 
150/ 
125 

Delci 

180/ 
150 
180 
/150 
180 
/150 
180/ 
150 

200/ 
180 
200/ 
180 
200/ 
180 
200/ 
180 

50- 
150 
> 150- 
300 

2500 4500 1250 
0 

80 150 1250 

1200 2000 1250 
0 

80 150 1250 

150/ 
125 
150/ 
125 

180/ 
150 
180/ 
150 

200/ 
180 
200/ 
180 

Opomba: Stopnje emisij v mg/m pri 10 % O2. 

Preglednica 7: Osnutek standardov CEN leta 1997 

?y°1//2005 
1 
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70. Emisije iz peči in štedilnikov na les v gospodinjstvih je mogoče 
zmanjšati: 

(a) za obstoječe peči in štedilnike z obveščanjem javnosti in 
s programi ozaveščanja o pravilni uporabi peči in 
štedilnikov, uporabi izključno neobdelanega lesa, 
postopkih priprave in pravilnega sušenja lesa, da bi se 
zmanjšala njegova vlažnost, in 

E. Obrati za zaščito lesa 

73. Zaščita lesa z derivati premogovega katrana, ki vsebujejo 
PAH, je lahko pomemben vir emisij PAH v zrak. Do emisij 
lahko pride med samim postopkom impregniranja, pa tudi 
med skladiščenjem, prestavljanjem in uporabo 
impregniranega lesa na prostem. 

74. Katranska derivata z najširšo uporabo, ki vsebujeta PAH, sta 
karbolinej in kreozot. Oba sta destilata premogovega katrana, 
vsebujeta PAH in sta namenjena zaščiti žaganega lesa pred 
biološkimi škodljivci. 

75. Emisije PAH Iz obratov za zaščito lesa in prostorov za 
skladiščenje je mogoče zmanjšati z uporabo različnih 

(b) za nove peči in štedilnike z uporabo standardov za izdelk. 
navedenih v osnutku standarda CEN (in ustrezfl' 
standardov za izdelke v ZDA in Kanadi). 

71. Obstajajo splošnejši ukrepi za zmanjšanje emisij PAH, in S'C®J 
razvoj centraliziranih sistemov za gospodinjstva in ukrep 

varčevanja z energijo, na primer boljša toplotna izolacija- 

72. Možni ukrepi so navedeni v preglednici 8. 

Preglednica 8: Nadzor nad emisijami PAH iz kurišč v gospodinjstvih 

Ukrep Stopnja 
emisij (%) 

a/ 

Ocena 
stroškov 

T ežave/ugotovitve 

Uporaba suhega premoga in lesa 
(suh je tisti les, ki je bil 
skladiščen najmanj 18 do 24 
mesecev). 

Visoka 
učinkovitost 

Uporaba suhega premoga. Visoka 
učinkovitost 

Zasnova ogrevalnih sistemov na 
trdna goriva, ki bi zagotovila 
čim boljše razmere za popolno 
zgorevanje: 

- uplinjevalni prekat; 
- zgorevalna komora s keramično 
oblogo; 
- učinkovit konvekcijski prekat. 

55 Srednji Treba se bo pogajati s 
proizvajalci, da bodo uvedli 
sistem atestov za peči in 
štedilnike. 

Zbirna posoda za vodo. 
Tehnična navodila za učinkovito 
uporabo. 

30-40 Nizki To je mogoče doseči tudi z 
dejavnim obveščanjem 
javnosti ter s praktičnimi 
navodili in predpisi o tipih 
peči in štedilnikov 

Programi obveščanja javnosti o 
uporabi peči na drva. 

• 
aui peti na ui v a. 

Preostale emisije v primeijavi s stanjem co ni ukrepov za zmanjšanje. 

pristopov, uporabljenih bodisi posamezno bodisi skup®)' 
so: 

refii'0 

(a) zahteve glede skladiščenja, da bi se Prep. 
onesnaževanje prsti in površinske vode z izloženi"1' ^ 
in onesnaženo meteorno vodo (na primer skia 
prostori, zavarovani pred dežjem, nadstreški, P° „ja, 
uporaba onesnažene vode v postopku impregn' 
zahteve glede kakovosti izdelkov); 

t* 
(b) ukrepi za zmanjšanje emisij v ozračje iz obra 

impregniranje (na primer preden se les odpelje v skl® 
ga je treba ohladiti z 90 °C vsaj na 30 "C. Kot tehnik ^ 
je treba omeniti nadomestno možnost uporab® ^ 
vodne pare v podtlačnih razmerah za impregnirah 
s kreozotom); 
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(c) za tehniko BAT je mogoče imeti čim ustreznejši nanos 
zaščitnega sredstva, s katerim se les ustrezno zaščiti in 
Sili!, s čimer se zmanjša potreba po zamenjavi, s tem pa 
tudi zmanjšujejo emisije iz obratov za zaščito lesa; 

(d) uporaba izdelkov za zaščito lesa z manjšo vsebnostjo 
tistih PAH, ki so obstojna organska onesnaževala: 

po možnosti se uporablja modificirani kreozot, ki naj 
bi bil frakcija z vreliščem med 270 °C in 355 "C, s 
čimer se zmanjšajo emisije bolj hlapnih PAH in težjih, 
bolj strupenih PAH; 

odsvetovanje uporabe karbolineja bi prav tako 
omogočilo zmanjševanje emisij PAH; 

(e) presoja in ustrezna uporaba nadomestnih možnosti, na 
primer tistih, navedenih v preglednici 9, s katerimi se na 
najmanjšo mero zmanjša uporaba izdelkov, ki vsebujejo 
PAH. 

76. Pri gorenju impregniranega lesa nastajajo emisije PAH in 
drugih škodljivih snovi. Če se tak les že sežiga, bi moralo 
gorenje potekati v napravi, ustrezno opremljeni za 
zmanjševanje emisij. 

Preglednica 9: Nadomestne možnosti za zaščitna sredstva, ki vsebujejo PAH 

Ukrep T ežave/ugotovitve 
Uporaba nadomestnih materialov v 
gradbeništvu: 

Treba je proučiti tudi druga okoljska vprašanja, 
npr: 

- izdelki iz trdega lesa, izdelani po načelih 
trajnostnega razvoja (utijevanje obrežij, ograje, 
vrata); 

- razpoložljivost ustreznih izdelkov iz lesa; 

- plastika (v hortikulturi); - emisije, ki so posledica proizvodnje in 
odlaganja plastike, zlasti PVC. 

- beton (železniški pragovi); 
- zamenjava umetnih konstrukcij z naravnimi 
(kot so utrjevanje obrežij, ograje itn.); 
- uporaba nezaščitenega lesa. 
Razvija se več nadomestnih načinov za zaščito 
lesa, pri katerih se ne uporabljajo sredstva, ki 
vsebujejo PAH. 

PRILOGA VI 

ROK ZA ZAČETEK UPORABE MEJNIH VREDNOSTI IN NAJBOLJŠIH 

RAZPOLOŽLJIVIH TEHNIK V NOVIH IN OBSTOJEČIH NEPREMIČNIH VIRIH 

*0k za začetek uporabe mejnih vrednosti in najboljših (b) za obstoječe nepremične vire: osem let po začetku veljavnosti 
Zložljivih tehnik je: tega protokola. Po potrebi je možno podaljšanje za posamezne 

(jj obstoječe nepremične vire v skladu z amortizacijsko dobo, ki 
Za nove nepremične vire: dve leti po začetku veljavnosti tega jo določa notranja zakonodaja. 
Pr°tokola; 
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PRILOGA VII 

PRIPOROČENI UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE EMISIJ OBSTOJNIH ORGANSKIH 
ONESNAŽEVAL IZ PREMIČNIH VIROV 

1. Ustrezne opredelitve so navedene v prilogi III k temu protokolu. 

I.DOSEGLJTVE RAVNI EMISIJE ZA NOVA VOZILA IN PARAMETRI ZA 
SPREMLJANJE LASTNOSTI GORIVA 

A. Doseeliive ravni emisije za nova vozila 

2. Osebni avtomobili z dizelskim motoijem 

Leto Referenčna masa Mejne vrednosti 
Masa ogljiko- 

vodikov in NOx 

Masa trdnih delcev 

1. 1.2000 celotna 0,56 g/km 0,05 g/km 
1.1. 2005(okvirno) celotna 0,3 g/km 0,025 g/km 

3. Težka tovorna vozila 

Leto/preizkusni ciklus Mejne vrednosti 
Masa ogljikovodikov Masa trdnih delcev 

1. 1.2000/ciklus ESC 0,66 g/kWh 0,1 g/kWh 
1. 1.2000/ciklus ETC 0,85 g/kWh 0,16 g/kWh 

4. Motoiji v delovnih strojih 

Prvi korak (sklic: uredba ECE št. 96) H 

Neto moč (P) (kW) Masa ogljikovodikov Masa trdnih delcev 
P > 130 1,3 g/kWh 0,54 g/kWh 

75<P< 130 1,3 g/kWh 0,70 g/kWh 

37 š P < 75 1,3 g/kWh 0,85 g/kWh 

V "Enotne določbe, ki se nanašajo na odobritev za namestitev motoijev s 
kompresijskim vžigom (C. I.) v kmetijske in gozdne traktoije v zvezi z emisijami onesnaževal 
iz motoija" - uredba je začela veljati 15. decembra 1995, njene sprememba pa 5. marca 1997. 

Drugi korak 

Neto moč (P) (kW) Masa ogljikovodikov Masa trdnih delcev 
0šP< 18 

18 ^ P < 37 1,5 g/kWh 0,8 g/kWh 
37 £P< 75 1,3 g/kWh 0,4 g/kWh 
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75 < P < 130 1,0 g/kWh 0,3 g/kWh 

130 < P < 560 1,0 g/kWh 0,2 g/kWh 

B. Parametri za spremljanje lastnosti goriva 

5. Dizelsko gorivo 

Parameter Enota 
Meje 

Preizkusna 
metoda 

Najnižja 
vrednost 
(2000/2005) V 

Najvišja 
vrednost 
2000/2005) V 

cetansko število 51/n.d. - ISO 5165 
gostota pri 15 °C kg/mJ - 845/n. d. ISO 3675 
izhlapevanje 95 % °C - 360/n. d. ISO 3405 
PAH masni % - 11/n. d. prIP 391 
žveplo ppm - 350/50 **/ ISO 14956 

N. D.: ni določeno. 
V 1. januar navedenega leta. 
**/ Okvirna vrednost. 

ILOMEJITEV HALOGENIRANIH DODATKOV V GORIVIH IN MAZIVIH 

6. V nekaterih državah se uporablja 1,2-dibromometan v kombinaciji z 1,2- 
diklorometanom kot dodatek v osvinčenem bencinu. Poleg tega med zgorevanjem v motorju 
nastajajo PCDD/F. Za uporabo tristeznih avtomobilskih katalizatoijev bo potrebno 
neosvinčeno gorivo. Če je to mogoče, se je treba izogibati dodajanju dodatkov in drugih 
halogeniranih spojin bencinu in drugim gorivom ter mazivom. 

7. Preglednica 1 vsebuje kratek prikaz ukrepov za nadzor nad emisijami PCDD/F v 
izpuhu cestnih motornih vozil. 

Preglednica 1: Nadzor nad emisijami PCDD/F v izpuhu cestnih motornih vozil 

Ukrepi Težave/ugotovitve 
Izogibati se je treba dodajanju 
halogeniranih spojin gorivom, na primer: 
-1,2-diklorometan 
- 1,2-diklorometan in odgovarjajoče 
bromove spojine kot dodatki v osvinčenih 
gorivih za bencinske motorje (bromove 
spojine lahko povzročijo nastanek 
bromiranih dioksinov ali furanov). 

Proizvodnja halogeniranih dodatkov bo 
postopoma opuščena, ker se trg za 
osvinčeni bencin zmanjšuje zaradi 
naraščajoče uporabe tristeznih 
katalizatorjev v povezavi z zaprto 
povratno regulacijsko zanko v bencinskih 
motorjih. 

Izogibati se je treba halogeniranim 
dodatkom v gorivih in mazivih. 
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III. UKREPI ZA ZMANJŠANJE EMISIJ OBSTOJNIH ORGANSKIH 
ONESNAŽEVAL (POP) IZ PREMIČNIH VIROV 

A. Emisije POP iz motornih vozil 

8. Emisije POP iz motornih vozil se pojavljajo kot na delce vezani PAH, ki jih oddajajo 
vozila z dizelskim motorjem. PAH v manjšem obsegu oddajajo tudi vozila z bencinskim 
motorjem. 

9. Zaradi dodatkov ali proizvodnega postopka lahko mazivno olje in goriva vsebujejo 
halogenirane spojine. Te spojine se lahko med zgorevanjem pretvorijo v PCDD/F in se 
pozneje izločijo z izpušnimi plini. 

B. Pregled in vzdrževanje 

10. Pri premičnih virih z dizelskim motoijem se lahko učinkovitost nadzora nad emisijami 
PAH zagotovi s programi za občasen nadzor nad emisijami trdnih delcev, merjenjem 
motnosti pri pospeševanju v prostem teku ali enakovrednimi postopki. 

11. Pri premičnih virih z bencinskim motoijem se lahko učinkovitost nadzora nad 
emisijami PAH (poleg drugih sestavin izpuha) zagotovi s programi za občasno meijenje 
porabe goriva in učinkovitosti katalizatorjev. 

C. Načini nadzora nad emisijami PAH iz motornih vozil z dizelskim ali bencinskim 
motorjem 

1. Splošno o nadzoru 

12. Pomembno je zagotoviti, da so vozila zasnovana tako, da med uporabo izpolnjujejo 
standarde za emisije. To je mogoče zagotoviti z ustrezno proizvodnjo, obstojnostjo v 
celotnem življenjskem obdobju, jamstvom za sestavne dele, ki zmanjšujejo emisije, in 
izločitvijo neustreznih vozil. Stalen nadzor nad emisijami se za vozila v uporabi zagotovi z 
učinkovitim programom pregledov in vzdrževanja. 

2. Tehnični ukrepi za nadzor nad emisijami 

13. Pomembni so naslednji ukrepi za nadzor nad emisijami PAH: 

(a) opredelitev kakovosti goriva in spremembe zasnove motorjev zaradi 
zmanjšanja emisij, preden nastanejo (primarni ukrepi), in 

(b) namestitev sistemov za čiščenje izpušnih plinov, na primer oksidacijskih 
katalizatorjev ali lovilnikov trdnih delcev (sekundami ukrepi). 

(a) Dizelski motorji 

14. Sprememba dizelskega goriva ima lahko dve prednosti: manjša vsebnost žvepla 
zmanjšuje emisije delcev in povečuje učinkovitost oksidacijskih katalizatorjev, zmanjšanje di- 
in triaromatskih spojin pa zmanjša nastanek in emisije PAH. 
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15. Eden od primarnih ukrepov za zmanjšanje emisij je sprememba zasnove motorja, da se 
doseže popolnejše zgorevanje. Uporabljajo se raznovrstne spremembe. Na sestavo izpušnih 
plinov na splošno vplivajo spremembe v zasnovi zgorevalne komore in večji tlak pri 
vbrizgavanju goriva. Danes se pri večini dizelskih motorjev uporabljajo mehanski sistemi 
krmiljenja motorja. Pri novejših motorjih pa se vse pogosteje uporabljajo računalniško vodeni 
elektronski sistemi krmiljenja, ki omogočajo večjo prilagodljivost pri nadzoru nad emisijami. 
Druga možnost za nadzor nad emisijami je kombinirana tehnologija visokotlačnega polnjenja 
in vmesnega hlajenja. S tem sistemom se uspešno zmanjšuje NOx ter povečujeta varčna 
poraba goriva in izstopna moč. Pri motorjih z veliko in majhno prostornino je možno tudi 
spreminjanje geometrije sesalne cevi. 

16. Pri zmanjševanju emisij trdnih delcev (PM) so pomembni ukrepi v zvezi z mazivnim 
oljem, saj 10 do 50 % trdnih delcev nastaja iz motornega olja. Poraba olja se lahko zmanjša z 
izboljšanjem standardov za izdelavo motorjev in izboljšanjem tesnjenja. 

17. Med sekundarnimi ukrepi za zmanjševanje emisij je namestitev sistemov za čiščenje 
izpušnih plinov. Izkazalo se je, da je pri zmanjševanju emisij PAH pri dizelskih motorjih 
učinkovita uporaba oksidacijskega katalizatorja skupaj s filtrom za trdne delce. Danes se 
preizkuša oksidacijski lovilnik trdnih delcev. Nameščen je v izpušnem sistemu in se 
uporablja za zadrževanje trdnih delcev; delno obnavljanje filtra pa je mogoče z zgorevanjem 
zbranih trdnih delcev z električnim gretjem sistema ali kakšnim drugim načinom 
obnavljanja. Za učinkovito obnavljanje pasivnih lovilnikov med normalnim delovanjem pa je 
potreben sistem obnavljanja s sežiganjem ali uporaba dodatkov. 

(b) Bencinski motorji 

18. Ukrepi za zmanjševanje PAH pri bencinskih motorjih temeljijo predvsem na uporabi 
tristeznega katalizacijskega konverterja, ki zaradi zmanjševanja emisij ogljikovodikov vpliva 
tudi na količino PAH. 

19. Z izboljšavami pri hladnem zagonu se na splošno zmanjšujejo organske emisije, še 
posebej pa emisije PAH (na primer zagonski katalizatorji, izboljšanje uplinjanja/razprševanja 
goriva, ogrevani katalizatorji). 

20. V preglednici 2 so prikazani ukrepi za zmanjšanje emisij PAH v izpuhu cestnih 
motornih vozil. 

Preglednica 2: Zmanjšanje emisij PAH v izpuhu cestnih motornih vozil 

Ukrepi Stopnja emisij (%) T ežave/ugotovitve 
Bencinski motorji: 
-tristezni katalizacijski konverter, 10-20 Razpoložljivost neosvinčenega 

bencina. 
-katalizatorji za manjševanje 
emisij pri hladnem zagonu. 

5-15 V prodaji v nekaterih državah 
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Gorivo za bencinske motorje: Zmogljivost rafinerij. 
- zmanjšanje vsebnosti aromatskih 
spojin, 
- zmanjšanje vsebnosti žvepla. 
Dizelski motorji: 
- oksidacijski katalizator, 20-70 
- oksidacijski lovilnik trdnih 
delcev/filter za trdne delce. 
Sprememba dizelskega goriva: Zmogljivost rafinerij. 
- zmanjšanje vsebnosti žvepla, da 
bi se zmanjšale emisije trdnih 
delcev. 
Izboljšanje zasnove dizelskih 
motoijev: 

Tehnologije obstajajo. 

- elektronski sistem krmiljenja, 
nastavitev hitrosti vbrizgavanja 
goriva in vbrizgavanje goriva pod 
visokim tlakom, 
- visokotlačno polnjenje in vmesno 
hlajenje, 
- vračanje izpušnih plinov. 



PRILOGA VIII 

KATEGORIJE VEČJIH NEPREMIČNIH VIROV 

I. UVOD razvoj in preizkušanje novih izdelkov. Te kategorije so podrobneje 
opisane v prilogi V. 

V 'erT1 seznamu niso navedeni obrati ali deli obratov za raziskave, 

II. SEZNAM KATEGORIJ 

Kategorija Opis kategorije 
1 Sežig, vključno s sosežigom komunalnih, nevarnih ali 

medicinskih odpadkov ali usedlin odplak. 
2 Obrati za sintranje. 
3 Primarna in sekundarna proizvodnja bakra. 
4 Proizvodnja jekla. 

5 Talilnice v sekundarni industriji aluminija. 
6 Zgorevanje fosilnih goriv v elektrarnah in toplarnah ter v 

industrijskih kotlovnicah s toplotno močjo nad 50 MWt. 
7 Mala kurišča. 
8 Zgorevalne naprave s toplotno močjo pod 50 MWt. 
9 Proizvodnja koksa. 

10 Proizvodnja anod. 
11 Proizvodnja aluminija z uporabo Soederbergovega postopka. 

12 Obrati za zaščito lesa, razen za pogodbenice, pri katerih ta 
kategorija ne prispeva pomembneje k njihovim skupnim 
emisijam P AH (kot je navedeno v prilogi III). 

3. člen 4. člen 
i 

Miry2Va'anie protokola skrbita Ministrstvo za okolje in prostor in Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu s,fstvo za zdravje. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

7'iur>ij2005 

[ 
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OBRAZLOŽITEV 

Slovenija pristopa k Protokolu o obstojnih organskih onesnaževalih 
h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje 
preko meja. 

Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 
1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja je bil 
sestavljen v Aarhusu na Danskem 24. junija 1998, koga je Slovenija 
tudi podpisala. Protokol je začel veljati 23. oktobra 2003, do 6. 
maja 2005 pa ga je ratificiralo 22 držav. Evropska skupnost je k 
njemu pristopila 30. april 2004. 

Slovenija je Konvencijo o onesnaževanju zraka na velike razdalje 
preko meja prevzela od SFRJ z aktom o notifikaciji nasledstva 
(Uradni list RS-MP, št. 9/92) (v nadaljevanju: konvencija). Ta 
konvencija ima osem protokolov, od katerih je Slovenija doslej 
ratificirala tri. 

Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih (POP) ureja tri 
skupine snovi: najbolj škodljive pesticide (npr. DDT), nekatere 
toksične kemikalije (PCB) in toksične snovi, ki nastajajo pri 
nepopolnem izgorevanju (dioksini/furani, PAH-i). Vse te snovi so 
obstojne oziroma težko razgradljive, po drugi strani pa lahko 
izhlapevajo, zato jih zračni tokovi prenašajo na velike razdalje. V 
človekovo telo prihajajo z dihanjem ter z uživanjem vode in hrane. 
Te snovi se kopičijo v maščobnem tkivu in že pri nizki kontinuirni 
koncentraciji lahko povzročajo vrsto bolezni, kot je na primer rak, 
bolezni živčevja, bolezni žlez z notranjim izločanjem: škodljivo 
vplivajo na razvoj organizma, imunski sistem in sposobnost 
razmnoževanja. 

Cilj Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljevanju 
protokol) je nadzor nad snovmi, zmanjšanje ali odpravljanje 
izpustov (emisij) in izgub obstojnih organskih onesnaževal. 

Obveznosti za pogodbenice protokola so: 

1. ob upoštevanju pogojev iz Priloge I, opustiti proizvodnjo in 
uporabo naslednjih POPs: aldrin, klordan, klordekon, DDT, diet- 
drin, endrin, heptaklor, heksabrombifenil, heksaklorbenzen, 
mireks, PCB in toksafen; 

2. ob upoštevanju pogojev iz Priloge II, omejiti rabo za DDT, HCH 
(lindan), PCB; 

3. zmanjševati emisije za PAH-e, dioksine/furane in 
heksaklorbenzen (Priloga III) glede na raven emisij v izhodiščnem 
letu, ki je leto 1990, pogodbenice pa imajo možnost izbrati zanje 
ugodnejše izhodiščno leto med letom 1985 in 1995, kar lahko 
določijo ob ratifikaciji. Glede na razpoložljive podatke, je za 

Slovenijo leto 1990 kot izhodiščno leto zelo ugodno. Vsa .. 
pogodbenica mora izdelati, dopolnjevati in poročati evidence e"" * 
obstojnih organskih onesnaževal, ki so določene v Prilogi /".P 
čemer uporablja metodologije, ki jih določi upravni organ Prog'a 

sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zral<a
rie 

velike razdalje v Evropi (EMEP) in mora zbirati razpolovi1 

podatke v zvezi s proizvodnjo in prodajo snovi, naštetih v Priw ^ 
I in II. Vsaka pogodbenica mora tudi pripraviti strategije, politi 
programe za izvajanje obveznosti po tem protokolu. 

Namen protokola je zmanjšati emisije iz industrijskih postop* 
(obrati za sintranje, primarna in sekundarna proizvodnja • 
proizvodnja jekla, sekundarna industrija Al, proizvodnja ko* ' 
proizvodnja anod, obrati za zaščito lesa), postopkov izgoreM P 
(proizvodnja energije, zgorevanje fosilnih goriv v industrij1 

gospodinjstvu) in sežiganja oziroma sosežiganja komunal" ' 
nevarnih ali medicinskih odpadkov. V Prilogi VIII so dolwB^ 
kategorije večjih nepremičnih virov, medtem ko so v Prilog1 

priporočeni ukrepi za zmanjševanje emisij obstojnih organ5 

onesnaževal. 

Slovenija je 27. februarja 2004 ratificirala Stockholmsko konve 
o obstojnih organskih onesnaževalih, ki tudi ureja varstvo zo'°' . 
ljudi pred obstojnimi organskimi onesnaževali, vendar na gl°D 

ravni. 
„škili 

Evropska skupnost je Protokol o obstojnih or9a 

onesnaževalih, v svoj pravni red prenesla z Uredbo Evrop&K 
Parlamenta in Sveta št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o °^SpLg, 
organskih onesnaževalih in spremembi direktive 79/117fc 
Določbe protokola so bile upoštevane že v postopku prilagal . 
slovenske zakonodaje zakonodaji EU. Snovi iz Priloge ' s° 
nas že prepovedane, lahko pa se še izboljšajo evidence a 
POP 

Sklenitev Protokola o obstojnih organskih onesnaževal 
Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velikeraZ ^ 
preko meja ne zahteva izdajo novih ali spremembo velja 
predpisov. 

Za izpolnitev protokola ni potrebno zagotoviti dodatnih Hna 

sredstev iz proračuna. 

Za izvajanje protokola skrbita Ministrstvo za okolje in pf°st°r 

Ministrstvo za zdravje. 

Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz' ® 
1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko Me> 
predmet usklajevanja s pravnim redom EU. 
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Izjava o skladnosti predloga 

zakonskega ali podzakonskega akta s pravnim redom EU 
TB-•    • . . ■ ^ .. j.,-..   '.-v ■... . - . 

*•) Naslov predlaganega akta: 
Zakon o ratifikaciji Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike 
razdalje preko meja 

*•) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA) ID predpisa: ID izjave: 
2004-1811-0193 NAV0726 1 

3-) Skladnost predloga akta s predpisi EU 

3-2) Uredbe/odločbe/sklepi, katerih izvrševanje neposredno ali posredno zagotavlja predlog akta 

CELEX 
oznaka 
predpisa 

Naslov predpisa 
ter slovenski predpisi, ki se navezujejo na to 

direktivo 

Rok za 
uskladitev 
nacionalne 
zakonodaje 

Je predlog akta v celoti usklajen 
z uredbo, sklepom ali odločbo' 

(obrazložitev) 

1. 32004D0259 2004/259/EC: Council Decision of 19 February 20< 
conceming the conclusion, on behalf of the 
European Community, of the Protocol to the 1979 
Convention on Long Range Transboundary Air 
Pollution on Persistent Organic Pollutants 

:DA 
j 
1 

• 1 
i j 

4) Ali je predlog pravnega akta v celoti usklajen z akti EU, navedenimi pod točko 3? 
Da 

*>•) Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino 
"Act Ratifying the Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic 
Pollutants" 

Priloga: 

^relacijska tabela za akte, ki prenašajo določbe direktiv v pravni red RS 

'""'/2005 

L 
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predl og zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med 

Ministrstvom za obrambo republike 

Slovenije in ministrstvom za narodno 

OBRAMBO REPUBLIKE LITVE O SODELOVANJU 

NA OBRAMBNEM PODROČJU (BLISOP) 

• epa 280 - iv 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

r* 2004-1811-0081 
*>'evilka: 00724-49/2005/4 
Poljana, 02.06.2005 

kda Republike Slovenije je na 27. redni seji dne 02.06.2005 
°l°čiia besedilo: 

predloga zakona o ratifikaciji sporazuma 
med ministrstvom za obrambo republike 
Slovenije in ministrstvom za narodno 
obrambo republike litve o sodelovanju na 
obrambnem področju, 

p 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
8'°vnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
stavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

V|ari ^ Qa Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
acle Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Kari Erjavec, minister za obrambo, 
dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve,_ 
Franci Žnidaršič, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 

- Andrej Logar, v.d. direktorja Direktorata za evropske 
zadeve in politično bilateralo v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Ondina Blokar, ministrica svetovalka v Ministrstvu za 
zunanje zadeve, 

- Miran Bogataj, sekretar v Ministrstvu za obrambo. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

On.,. zakon 
tJifikaciji sporazuma med ministrstvom 

OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
MINISTRSTVOM za narodno obrambo 
REPUBLIKE LITVE O SODELOVANJU NA 

OBRAMBNEM PODROČJU 

sodelovanju na obrambnem področju, ki je bil podpisan 10. februarja 
2005 v Niči. 

2. člen 

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

Sci 
1. člen 

Slov6
C'^a se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike 

'I® in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o 
• Besedilo sporazuma v litovskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 

mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM 

MED 

MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

MINISTRSTVOM ZA NARODNO 

OBRAMBO 
REPUBLIKE LITVE 

O 

SODELOVANJU NA OBRAMBNEM 

PODROČJU 

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za 
narodno obrambo Republike Litve, v nadaljnjem besedilu 
»pogodbenika«, sta se 

ob upoštevanju Severnoatlantske zveze kot stebra varnosti in 
trdnosti, 

priznavajoč pomembnost evropske varnostne in obrambne 
politike, dejavno podpirata program Partnerstva za mir, 

ker želita poglobiti stike in medsebojno razumevanje na vojaškem 
področju med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo, 

dogovorili, kot sledi: 

1. ČLEN 
Namen sporazuma 

Namen tega sporazuma je zagotoviti okvir za sodelovanje med 
pogodbenikoma na obrambnem področju v mejah pristojnosti, 
določenih z njuno notranjo zakonodajo. 

2. ČLEN 
Pravni položaj sporazuma 

1. Sporazum ne vpliva na obveznosti pogodbenikov iz drugih 
mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenika sta. 

2. Pogodbenika sodelujeta v okviru pooblastil, ki so jima dana z 
njuno notranjo zakonodajo. 

3. ČLEN 
Področja sodelovanja 

1. Sodelovanje med pogodbenikoma poteka predvsem na teh 
področjih: 

a) obrambna in varnostna politika; 
b) obrambna in vojaška zakonodaja; 
c) nadzor nad oboroževanjem in razoroževanje; 
d) načrtovanje in oblikovanje obrambnega proračuna; 
e) vojaška zgodovina, vojaške publikacije in vojaški muzeji; 
f) krizno upravljanje, podpora miru ter humanitarne 

operacije; 
g) vojaško usposabljanje, 
h) organizacija oboroženih sil na kadrovskem, upravnem in 

logističnem področju; 
i) okoljska vprašanja in nadzor nad onesnaževanjem znotraj 

vojaških objektov. 

2. Področja, omenjena v tem sporazumu, se s pisnim soglasief11 

pogodbenikov lahko razširijo ali omejijo. 

a Za izpolnjevanje določb tega sporazuma in uresničevani® 
sodelovanja na področjih, navedenih v prvem odstavku t«9 
člena, pogodbenika lahko skleneta posebne sporazume- 

4. ČLEN 
Oblike sodelovanja 

Sodelovanje med pogodbenikoma poteka v teh oblikah: 

a) skupne dejavnosti v okviru Nata in EU; ^ 
b) uradni in delovni obiski delegacij, ki jih vodijo visoki predstav 

pogodbenikov; ^ 
c) izmenjava izkušenj med strokovnjaki pogodbenike" 

vojaškem področju; 
d) izmenjava opazovalcev na vojaških vajah; 
e) srečanja predstavnikov vojaških ustanov; ^ 
f) izmenjava predavateljev in udeležba na tečajih, seminan1" 

simpozijih, ki jih organizirata pogodbenika. 

5. ČLEN 
Začetek dejavnosti sodelovanja 

Za uresničevanje določb tega sporazuma pogodbenika Isjjjjj 
sprejemata letne načrte sodelovanja, ki temeljijo na načelih teg 
sporazuma. 

6. ČLEN 
Finančni vidiki 

1. Vsi izdatki za osebje, ki je po določbah tega sp°raZ^ m 
vključeno v dejavnosti sodelovanja, se krijejo po na 

vzajemnosti, kot sledi: 
'♦flV 

a) pogodbenik gostitelj na svoje stroške zagotovi nastan
ifl v 

in prehrano, lokalne prevoze po državnem ozernl)u . 
nujnih primerih zdravstvene in zobozdravstvene sto 

b) pogodbenik pošiljatelj krije stroške mednarod^ 
prevoza in vse druge stroške, razen tistih, ki so nave 
v točki a) prvega odstavka. 

2 Stroške nastanitve, prehrane in lokalnih pr0VOZ°jnjni 
delegacije, ki štejejo več kot 10 članov (vključno s Porrl°fl(1iK 
osebjem, kot so vozniki, tolmači itd.), krije Po9od»0nih 
pošiljatelj ali pa se krijejo v skladu z določbami lo 
sporazumov. 

7. ČLEN 
Varstvo tajnih podatkov 

Ki 
1. Pogodbenika zagotavljata varstvo informacij in podatko^^ 

so jima v dvostranskih stikih dani na voljo, v skladu z z ^ 
in predpisi, ki veljajo v eni in drugi državi. Pogodb011' ' j0 
prejme informacije in podatke, te obravnava s podobno s'^e 
zaupnosti kot pogodbenica, ki je te informacije in P° 
poslala. 

2. Pogodbenika soglašata, da informacij, ki jih Prei0n\a
b'gpiK8 

bosta uporabljala v škodo interesov drugega pogoo" 
niti jih brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenik3'^ 
take informacije in podatke zbral in dal na voljo, ne bos 
tretjim stranem. 
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8.ČLEN 
Reševanje sporov 

p^e spore v zvezi z razlago ali izvajanjem določb lega sporazuma 
9°abenika rešujeta s posvetovanji in pogajanji. 

veljavnosti pisno uradno ne obvesti drugega pogodbenika o 
svoji nameri, da sporazum odpove. 

Ob prenehanju veljavnosti sporazuma si pogodbenika skupaj 
prizadevata doseči najboljšo rešitev odprtih zadev. 

9. ČLEN 
Dopolnitve in spremembe 

Vsak pogodbenik lahko kadar koli zahteva spremembo tega 
•sporazuma in se začne posvetovati z drugim pogodbenikom, 
°a bi dosegla dogovor o predlaganih dopolnitvah ali 
spremembah. 

Dogovorjene dopolnitve in spremembe so sestavni del tega 
sporazuma in začnejo veljati v skladu z določbami 11. člena 
e9a sporazuma. 

kateri od pogodbenikov ne more izpolnjevati določb tega 
sporazuma, se pogodbenika začneta posvetovati, da bi rešila 
'ežavo. 

11. ČLEN 
Začetek veljavnosti 

Ta sporazum začne veljati na dan zadnjega uradnega obvestila, 
s katerim pogodbenika drug drugega obvestita, da so izpolnjeni 
vsi notranje pravni postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega 
sporazuma. 

Podpisano v Niči dne 10. februarja 2005 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, litovskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Ob odstopanjih pri razlagi ali uporabi 
določb tega sporazuma prevlada angleška raziičica. 

10.ČLEN 
Trajanje in prenehanje veljavnosti sporazuma 

sPorazum je sklenjen za obdobje petih let in se samodejno 
P°daljšuje za enoletna obdobja, razen če kateri od 
Pogodbenikov vsaj šest mesecev pred potekom njegove 

•JISTRSTVO 
ZA OBRAMBO 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA MINISTRSTVO 
ZA NARODNO OBRAMBO 

REPUBLIKE LITVE 

3. člen 

S^nje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike 

4. člen 

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

Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in 
Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju 
na obrambnem področju je bil podpisan v Niči 10. februarja 2005 
ob neformalnem srečanju ministrov Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe. Podpisala sta ga minister za obrambo 
Republike Slovenije Kari Erjavec in minister za narodno obrambo 
Republike Litve Gediminas Kirkilas. 

V sporazumu je opredeljeno sodelovanje med pogodbenikoma, 
ki bo potekalo predvsem na področju obrambne in varnostne 
politike ter zakonodaje.Sporazum vključuje tudi sodelovanje 
pogodbenikov pri operacijah v podporo miru, načrtovanju in 
oblikovanju obrambnega proračuna ter skupno reševanje 
okoijskih vprašanj. Med ministrstvoma bo potekala tudi izmenjava 
zamisli o organizaciji oboroženih sil na kadrovskem, upravnem in 
logističnem področju. 

Med drugim je v sporazumu določena izdelava letnih na"- 
sodelovanja na temelju načel tega sporazuma. Spo'8*^ 
opredeljuje tudi obveznosti pogodbenikov glede varovanja' 
podatkov, prejetih med dvostranskimi stiki v skladu z 1"" 
stopnjo tajnosti. Natančno so opredeljeni izdatki za ost 
vključeno v dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu. Ti 
se praviloma krijejo po načelu vzajemnosti. 

Sklenitev mednarodne pogodbe ne zahteva izdaje nov"18 

spremembe veljavnih predpisov. 

Sporazum ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropa 
skupnosti. 

Izvajanje mednarodne pogodbe ne zahteva dodatnih 
proračuna, ker so sredstva zagotovljena v rednih fi"8" 
postavkah Ministrstva za obrambo. 
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pfedl og zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med vlado 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE 

Vedske o sodelovanju v boju proti 

ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI 

TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN 

d predhodnimi sestavinami, terorizmu in 

DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM (BSEBOK) 

• epa 281 - IV 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
vUda 

1^. 2004-1811-0203 
. ®V|lka: 00724-50/2005/4 
Obijana, 02.06.2005 

F,ePub|ike Slovenije je na 27. redni seji dne 02.06.2005 0ci|a besedilo: 

predloga zakona o ratifikaciji sporazuma 
WED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
KRALJEVINE ŠVEDSKE O SODELOVANJU V BOJU 
PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI 
TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN 
PREDHODNIMI SESTAVINAMI, TERORIZMU IN DRUGIM 
nUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM, 

Posf Požil'a v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
0(j 

0vnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega avka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

V|g^a Rspublike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
6 Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Dragutin Mate, minister za notranje zadeve, 
dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- dr. Vinko Gorenak, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve, 

- Andrej Logar, v.d. direktorja Direktorata za evropske 
zadeve in politično bilateralo v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Lilijana Šipec, podsekretarka, vodja Službe za evropske 
zadeve in mednarodno sodelovanje v Ministrstvu za 
notranje zadeve, 

- Ondina Blokar, ministrica svetovalka v Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

n R ZAKON 
F)Pdi^ATIFIKACIJI sporazuma MED VLADO 
TUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE 
'»VEDSKE O SODELOVANJU V BOJU PROTI 

NIZIRANEMU kriminalu, nezakoniti 
' RGOVIN! s PREPOVEDANIMI DROGAMI IN 
^DHODNIMI SESTAVINAMI,TERORIZMU IN 

DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM 

1. člen 
:a'ificir 
^aijevj3 S a Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 9 Švedske o sodelovanju v boju proti organiziranemu 

kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in 
predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim 
dejanjem, podpisan v Stockholmu 18. maja 2004. 

2. člen 

Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
ieziku glasi:' 

Besedilo sporazuma v švedskem jeziku ie na vpogled v Sektorju za 
mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE 
ŠVEDSKE O SODELOVANJU V BOJU 

PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, 

NEZAKONITI TRGOVINI S 

PREPOVEDANIMI DROGAMI IN 

PREDHODNIMI SESTAVINAMI, 

TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM 
KAZNIVIM DEJANJEM 

Vlada Republike Slovenije 

in 

Vlada Kraljevine Švedske, 

v nadaljevanju pogodbenici, sta se v želji, 

da prispevata k razvoju dvostranskih odnosov, 

da sodelujeta v boju proti kriminalu, zlasti organiziranemu kriminalu, 
nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi 
sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem, 

da okrepita skupna prizadevanja pri preprečevanju terorizma in 
zlorabi prepovedanih drog, 

da uskladita skupne ukrepe proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu, 

sporazumeli: 

1. člen 

Pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom sodelujeta pri 
ukrepih za boj proti organiziranemu kriminalu, tihotapljenju, 
nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi 
sestavinami ter terorizmu kot tudi pri preprečevanju, odkrivanju, 
zatiranju in pregonu drugih hujših kaznivih dejanj. 

Pogodbenici zlasti sodelujeta v primerih, ko so kazniva dejanja 
storjena ali potekajo priprave nanje na ozemlju države ene od 
pogodbenic, podatki pa kažejo, da obstaja verjetnost, da potekajo 
priprave nanje ali so storjena na ozemlju države druge 
pogodbenice. 

Pristojna organa za namene tega sporazuma sta: 
v Republiki Sloveniji: 
Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, in 
v Kraljevini Švedski: 
Nacionalna policijska uprava. 

2. člen 

Sodelovanje med pogodbenicama obsega izmenjavo informacij, 
sledenje in identifikacijo oseb ter druge ukrepe v skladu z namenom 
tega sporazuma in glede na obveznosti pogodbenic v skladu z 
nacionalno zakonodajo in ustreznimi mednarodnimi sporazumi. 

Sodelovanje vključuje tudi izmenjavo izkušenj glede ukrepov 1 

preprečevanje kriminala in boj proti njemu. Poleg tega sodelcwan| 
vključuje izmenjavo obiskov strokovnjakov ter zagotavljaj 
informacij in dejstev o stanju in trendih na področju krimina|a 

posamezni državi. 

Ta sporazum se ne nanaša na vprašanja medsebojne pom°^v 

kazenskih zadevah ali izročitvah. 

3. člen 

Zaprosila za podatke ali druge ukrepe v skladu s tem sporazu"10^ 
pošiljata v imenu Republike Slovenije Generalna policijska upr 

v Ministrstvu za notranje zadeve in v imenu Kraljevine S ve" 
Nacionalna policijska uprava, ki sodelujeta neposredno. 

/>e Pristojna organa se sporazumevata v angleškem jeziku, 
dogovorjeno drugače. 

4. člen 

Pristojna organa pogodbenic, navedena v tretjem odstavi 
člena, se lahko dogovorita o načinu izvajanja tega sporazum 

5. člen 

Informacije in dokumenti, prejeti v okviru tega sporazum3' ^ 
smejo uporabiti le za namene, navedene v zaprosilu, raze% 
zaprošena pogodbenica ne da pisnega soglasja za drug3 

uporabo. 
kiad11 

Izmenjava osebnih podatkov po tem sporazumu poteka v s* * 
z notranjim pravom pogodbenic in Konvencijo o var^0v 
posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih p od3 

(Strasbourg, 28. januar 1981). 

6. člen 
ki i'" Pogodbenici jamčita za zaupnost vseh poslanih podatkov, 

katera od pogodbenic označi kot zaupne v skladu s s 
notranjim pravom. 

Posredovanje podatkov, poslanih v skladu s tem sporaz^^ 
tretji državi je mogoče samo s pisnim soglasjem pristojnega 0 » 
pogodbenice pošiljateljice. 

7. člen 

Vsaka pogodbenica, ki prejme zaprosilo, ga lahko v c0^.e(\o 
delno zavrne, če ni v skladu z njeno zakonodajo ali °9r0*fhenic8 
suverenost ali nacionalno ali javno varnost države te pog°° jini 
ali je v nasprotju z njenimi splošnimi pravnimi načeli ali 
pomembnimi interesi. 

Pogodbenica, ki pošlje zaprosilo, je čim prej obveščena o raz'0^ 
zaradi katerih ni mogoče ugoditi zaprosilu. 

8. člen 
nsK0 

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na druge dvostran 
mnogostranske sporazume, ki zavezujejo pogodbenici- 
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9. člen 

oa
bv

Spora^m začne veljati na dan prejema zadnjega od uradnih 
^estii, s katerima se pogodbenici obvestita, da so izpolnjene 

V9lja"°traniepravne zahteve, potrebne za začetek njegove 

9a laPhLra2Um 'e sklenien 23 nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
' sth odpove P° diplomatski poti. Odpoved začne veljati po Mesecih od dneva prejema uradnega obvestila o odpovedi. 

Sestavljeno v Stockholmu dne 18. maja 2004 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, švedskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

Za Vlado ReputjJikž'SJovenije Za Vlado Kraljevine Švedske 

3. člen 
2a dajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sp 
v®ds*Um med Vlado RePublike Slovenije in Vlado Kraljevine 8 0 sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, 

ses( 
0n"' t/govini s prepovedanimi drogami in predhodnimi 

PodDj terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem sta 
Si0v 

a dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve Republike 
Sv8(J"'yeThomas Bodstrčm, minister za pravosodje Kraljevine 

■ v Stockholmu 18. maja 2004. 
^P 
Sv°ih^Umpodla9a za sodelovanje pogodbenic, da v skladu s 
°rga . no,ranjim pravom sodelujeta pri ukrepih za boj proti 
^oTanemu kriminalu- tihotapljenju, nezakoniti trgovini s 
kot tud

6danimi drogami in predhodnimi sestavinami ter terorizmu 
lpri Preprečevanju, odkrivanju, zatiranju in pregonu drugih 

0ejSrij 
a*nivih dejanj. Še zlasti sodelujeta v primerih, ko so kazniva 

9f)e 0f st°rjena ali potekajo priprave nanje na ozemlju države 
"o'ei{ P°9°dbenic, podatki pa kažejo, da obstaja verjetnost, da 
PoooJ0 Priprave nanje ali so storjena na ozemlju države druge su°oen/Ce 

fyav6rt 
'dsodelovanje obsega izmenjavo informacij, sledenje in 
ffltdg acii° oseb ter druge ukrepe, vključno z izmenjavo izkušenj 
f6ga s>ov za preprečevanje kriminala in boj proti njemu. Poleg 
^o,^,610^6 vključuje izmenjavo obiskov strokovnjakov ter 
K jani* informacij in dejstev o stanju in trendih na področju a v posamezni državi. 

Zaprosila za podatke ali druge ukrepe v skladu s tem sporazumom 
pošiljata vimenu Republike Slovenije Generalna policijska uprava 
v Ministrstvu za notranje zadeve in v imenu Kraljevine Švedske 
Nacionalna policijska uprava. 

Dodana je tudi določba, da se Informacije in dokumenti, prejeti v 
okviru tega sporazuma, smejo uporabiti le za namene, navedene 
v zaprosilu, razen če zaprošena pogodbenica ne da pisnega 
soglasja za drugačno uporabo. Izmenjava osebnih podatkov pa 
poteka v skladu z notranjim pravom pogodbenic in Konvencijo o 
varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih 
podatkov (Strasbourg, 28. januar 1981). 

Dogovorjeno je tudi, da se zaprosilo lahko v celoti ali delno zavrne, 
če ni v skladu z zakonodajo pogodbenice ali če ogroža njeno 
suverenost ali nacionalno ali javno varnost države ali je v nasprotju 
z njenimi splošnimi pravnimi načeli ali drugimi pomembnimi interesi. 

Sklenitev mednarodne pogodbe ne zahteva izdaje novih ali 
spremembe veljavnih predpisov. 

Sporazum ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske 
skupnosti. 

Izvajanje mednarodne pogodbe ne zahteva dodatnih sredstev iz 
proračuna, ker so sredstva zagotovljena v rednih finančnih 
postavkah Ministrstva za notranje zadeve. 

liUnil20os 

i 
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Točilnica 

in priimek:  -  

Naslov:   

^e'efon: Poštna številka:    

Setje:  

^ayčna številka:  

^ArOČAM    IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

°atum:  

^0clPis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:  

Selnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
UB'ČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

i^6r|a izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



-C * 

7 . I" 
Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-78 „p, 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike ^'°^ona0 

Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka taksa. (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi ZaK pS 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katera se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur 

št.89/98) , 
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