DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 1. avgust 2000

Letnik XXVI

FINANCIRANJE OBČIN
Predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju
občin (ZFO-?)
- EPA 1249 - II - skrajšani postopek
PROSTO CARINSKE PRODAJALNE
Predlog zakona o preoblikovanju dejavnosti prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih
v Avstrijo, Italijo in Madžarsko (ZPDPCP)
- EPA 1250 - II - prva obravnava
RATIFIKACIJI
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu
o prosti trgovini s Protokoloma 17 in 21 ter Prilogami (MROSPT)
- EPA 1245 - II
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene) (MKVRS)
- EPA 1246 - II
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

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

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

SPREMEMBI

IN

ZAKONA

DOPOLNITVAH
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SPREMEMBAH

ZAKONA

OBČIN

0

(ZFO-A)

- EPA 1249 - II - skrajšani postopek
Dne 19. |uli|a 2000 ]e skupina poslancev s
prvopodplsanlm Bojanom Kontlčem predložila
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembi zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o financiranju občin (ZFO-?) - skrajšani
postopek - EPA 1249 - II.
Dne 23. julija 1998 sta poslanca mag. Janez Kopač In
VIII Trofenlk predložila v obravnavo predlog zakona o
spremembah In dopolnitvah zakona o financiranju
občin (ZFO-B) - prva obravnava (EPA 546 - II), dne 14.
septembra 1999 Franc Pukšič predlog zakona o
spremembah In dopolnitvah zakona o financiranju
občin (ZFO-?) - skrajšani postopek (EPA 930 - II) In
dne 20. oktobra 1999 skupina poslancev s
prvopodplsanlm Samom Bevkom predlog zakona o
dopolnitvi zakona o financiranju občin (ZFO-?) skrajšani postopek (EPA 971-11), ki ureja|o enako
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon.

)

Ker zakonodajni postopki predlogov zakonov, ki so
jih predložili navedeni predlagatelji, še niso končani,
je predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v obravnavo
predložila skupina poslancev s prvopodplsanlm
Bojanom Kontlčem.

list, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97 in 46/00) vlagajo
podpisani poslanci

Bojan Kontič
in skupina poslancev
Ljubljana, julij 2000

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-A)

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št.
48/92, 15/94, 19/94 in 44/94 odločba US RS) ter 174 in 175.
člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni
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in ga pošiljajo v obravnavo ter sprejem.
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Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagajo, da Državni zbor predlog zakona
obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj
zahtevne spremembe zakona.

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora, bo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
sodeloval Bojan Kontič.
Predlagatelji:
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preprečevale pretirano drobljenje občin. Žal nekateri teh ciljev
niso bili doseženi. Namen državnega zbora ob sprejemanju
zakona je bil, da se določi tudi limit pomoči države lokalnim
skupnostim, ustavno sodišče pa je z nekaterimi kasnejšini posegi
v ta zakon delno saniralo slab položaj v financiranju občin z malo
izvirnimi dohodki in povečalo odgovornost države za
enakomernejšo porabo po različnih občinah. Del limitovfinaciranja
občin s strani države je bila tudi ureditev v novem 26. členu
zakona, ki je predvidela možnost dodatnih sredstev za
sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij v občini, kadar
obstaja poseben interes države za njen razvoj, vendar največ
med 10-70% sredstev, odvisno od deleža dohodnine na
prebivalca. Žal se je od takrat sprejelo kar nekaj zakonov, ki
nalagajo občinam nove obveznosti brez zagotovljenih novih
sredstev za njihovo financiranje. Nekatere obveznosti so takega
značaja, da bi za njihovo izpolnjevanje morala zagotavljati sredstva
neposredno država, če občine nimajo dovolj sredstev. Tak primer
je na primer uvajanje obveznega devetletnega osnovnega
izobraževanja, kjer velika večina občin nima dovolj sredstev za
zagotovitev ustreznih pogojev za uvedbo 9-letke. V takih primerih
bi morali s spremembo zakona zagotoviti možnost, da bi država
v višjih procentih sofinacirala izpolnjevanje takih obveznosti občin
ob ustreznem soglasju državnih organov.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zaključek procesa preobrazbe lokalne samouprave in pričetek
delovanja novo oblikovanih občin je bil sklenjen s sprejemom
zakona o financiranju občin. Že ob obravnavi predloga zakona je
bilo v Državnem zboru Republike Slovenije poudarjeno, da ta
zakon začasno ureja financiranje občin in ga bo potrebno
spremeniti oziroma dopolniti. Z njegovim sprejemom je bilo občinam
od 1.1.1995 dalje zagotovljeno nemoteno financiranje nujnih nalog,
svobodni odločitvi občin pa prepuščeno financiranje tistih nalog,
ki so pomenile nadgradnjo temeljnih nalog. Z zakonom o
financiranju občin so se tako določila osnovna načela oblikovanja
proračunov, proračunske rezerve ter zaključnih računov
proračunov, zadolževanje in viri prihodkov, s katerimi razpolagajo
občine za svoje nemoteno financiranje niso pa bile predvidene
možne posledice formiranja novih občin in nekatera vprašanja, ki
jih je kasneje prinesla praksa v izvajanju lokalne samouprave.
S sprejetjem sprememb in dopolnitev zakona o finaciranju občin
v letu 1998 je državni zbor odpravil nekatere pomankljivosti v
finaciranju občin. Osnovno vodilo pri pripravi predloga sprememb
zakona o financiranju občin je tako izhajalo iz tega, da je potrebno
pri financiranju javne porabe na lokalni ravni poiskati preproste
rešitve, ki bi v bodoče omogočale občinam tekoče financiranje.
Upoštevajoč ta izhodišča je predlog sprememb zakona izhajal iz
tega, da so javne finance na lokalni ravni enotne, kar pomeni, da
je odpadla ločitev virov prihodkov na prihodke za zagotovljeno
porabo in ostale prihodke. Izhajajoč iz določb Ustave Republike
Slovenije, ki govorijo o celovitosti in integralnosti proračunov, je
zagotovil da so bili vsi prihodki in odhodki zajeti v proračunih
lokalnih skupnosti.

S sprejetjem sprememb in dopolnitev zakona o finaciranju občin
v letu 1998 je državni zbor spremenil tudi način finaciranja mestnih
občin. Posledice sprejetja tega zakona so bile tudi v bistvenem
znižanju dopolnilnih sredstev večini mestnih občin iz državnega
proračuna s tem, da se je za obdobje dveh let zagotovilo vsaj
30% dopolnilnih sredstev, ki so jih te občine dobile po prvem
odstavku 24. člena v proračunskem letu 1998.
V letu 2000 se izteka obdobje, ko so bile mestne občine upravičene
vsaj do dela sredstev, ki so jih sprejemale v letu 1998. Namen
prehodnega obdobja je bil, da se mestnim občinam zagotovi
možnost prilagoditve porabe nižjemu obsegu sredstev iz
proračuna Republike Slovenije, v tem času pa tudi uredi položaj
in dolžnosti, s tem pa tudi način financiranja mestnih občin. Ker v
tem času ni bil sprejet zakon, ki bi uredil položaj mestnih občin in

S sprejetjem sprememb in dopolnitev zakona o financiranju občin
so se uredila oziroma poizkušala urediti tudi druga vprašanja.
Tako se je povečala odgovornost in pristojnost županov za to
področje, želele pa so se tudi vzpostaviti osnove, ki bi
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Pripravljen zakon izhaja iz načela enakih možnosti za delovanje
vseh občin v Republiki Sloveniji in enakih možnosti za prilagoditev
delovanja novim pogojem financiranja njihovega delovanja iz
proračuna Republike Slovenije. V tem sklopu bi ga lahko šteli tudi
v paket evropske zakonodaje saj ureja financiranje občin na bolj
evropski način, kot ga uveljavlja sedanja zakonodaja.

s tem niso bili zagotovljeni pogoji za normalno delo mestnih občim
po letu 2000, je potrebno sprejeti spremembo zakona s katero se
bo podaljšala možnost dodatnega finaciranja mestnih občin do
sprejetja zakona o mestnih občinah.
2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Osnovni cilj zakona je, da zagotovi občinam možnost primernega
nivoja dodatnih sredstev za sofinaciranje posameznih ukrepov in
investicij, kadar obstaja v skladu z zakonom in drugim predpisom
poseben interes za razvoj posamezne občine. Taka sredstva se
občinam dodeljujejo iz državnega proračuna na podlagi programa
investicij, sprejetega za posamezno področje na ravni države in
ob predhodnem soglasju ministra za finance.

3. FINANČNE POSLEDICE
Sprememba zakona bo do sprejema zakona o mestnih občinah
zahtevala 1.277.911.000 tolarjev proračunskih sredstev letno za
ostali del sprememb pa bodo finančne posledice odvisne od
sprejema programa investicij na državni ravni in od soglasja
ministra za finance.

Cilj zakona je tudi, da zagotovi normalno delovanje mestnih občin
v primerjavi z ostalimi občinami, ki imajo urejeno finaciranje za
predvidene naloge.

II. BESEDILO ČLENOV ZAKONA
1. člen
RS in 89/99 - odločba Ustavnega sodišča RS) se v tretjem
odstavku 17. člena številka "70%" zamenja s številko "80%" ter
zamenja tabela v četrtem odstavku tako, da se glasi:

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 56/98, 59/99 - odločba Ustavnega sodišča

Če znaša delež dohodnine na prebivalca v
občini v primerjavi povprečjem teh deležev
občin v državi:
do 50%
nad 50% do 70%
nad 70% do 90%
nad 90% do 110%
nad 110% do 130%
nad 130 % do 150 %
nad 150 %

Je občina upravičena do dodatnih sredstev v s
višini do:
80 %
75%
70%
65 %
60 %
55 %
50 %

2. člen

3. člen

V drugem odstavku 25. člena se besede "dve leti od dneva začetka
uporabe tega zakona" nadomestijo z besedami "do sprejema
zakona o mestnih občinah"

Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije,
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III. OBRAZLOŽITEV

V prvem členu se na novo opredeljuje obseg dodatnih sredstev
za sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij v občinah s
strani države. Dosedanji limit 70% se povečuje na 80% ob tem,
da se spodnja meja povečuje iz 10% na 50%.

po določilih zakona, samo v obdobju dveh let po uveljavitvi zakona
in se podaljšuje to obdobje na čas do sprejema posebnega zakona
o mestnih občinah, ki bo natančneje opredelil pravice in obveznosti
mestnih občin v Sloveniji.

V drugem členu se spremeni določba, ki zagotavlja dopolnilna
sredstva mestnim občinam, ki sicer do njih ne bi bile upravičene

V drugem členu je urejena veljavnost zakona.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA

Občina sme uporabiti sredstva iz prejšnjega odstavka le za
namene za katere so ji bila dodeljena.
Obseg dodatnih sredstev, ki jih prejme občina, lahko predstavlja
največ 70 % sredstev od predvidenega obsega ukrepa ali
investicije.
Višino dodatnih sredstev za sofinanciranje po prejšnjem odstavku
se izračuna na podlagi zneskov dejansko realizirane dohodnine
posamezne občine za preteklo leto, izračunana na prebivalca v
občini. Ob upoštevanju izračunanega delež dohodnine na
posameznega prebivalca v občini z izračunanim povprečnim
deležem dohodnine na prebivalca občin v državi, se posamezni
občini zagotovijo naslednja dodatna sredstva:

17. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Občini se v državnem proračunu lahko zagotovijo dodatna
sredstva za sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij, kadar
obstaja v skladu z zakonom ali drugim predpisom poseben interes
za njen razvoj.

Ce znaša delež dohodnine na prebivalca v
občini
v primerjavi povprečjem teh
deležev občin v državi:
do 50
nad 50% do 70%
nad 70% do 90%
nad 90 % do 110 %
nad 110 % do 130%
nad 130% do 150%
nad 150%

Občine, ki so na podlagi programa investicij, sprejetega za
posamezna področja na ravni države upravičene po tem členu
do dodatnih sredstev iz državnega proračuna, morajo pred
začetkom investicije dobiti soglasje ministrstva, pristojnega za
finance. Pri izdaji soglasja je potrebno upoštevati investicijsko
sposobnost občine. Način in postopke za izdajo soglasja predpiše
minister, pristojen za finance.

poročevalec, št. 59

Je občina upravičena do dodatnih sredstev
v s višini do:
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

O dodelitvi dodatnih sredstev za sofinanciranje posameznih
ukrepov in investicij po tem členu odloča Vlada Republike Slovenije,
na predlog pristojnega ministra. Dodatne ukrepe po tem členu
sprejme Vlada Republika Slovenije tudi za izvedbo prehoda na
sistem financiranja občin po tem zakonu.
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izravnave po drugem odstavku 24. člena zakona, se zagotovijo
dodatna sredstva finančne izravnave.

Ne glede na prejšnje odstavke, se občinam na dvojezičnem
območju iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za
financiranje dvojezičnosti in za izvajanje ustavnih pravic italijanske
oziroma madžarske narodne skupnosti."
25. člen

Mestnim občinam, ki so prejemale dopolnilna sredstva iz
državnega proračuna in po uveljavitvi tega zakona do njih niso
več upravičene se le-ta zagotovijo dve leti od dneva začetka
uporabe tega zakona.

Občini, ki bi imela izračunan znesek primerne porabe po 20.a
členu zakona za proračunsko leto 1999 višji kot znaša njen obseg
razpoložljivih prihodkov ob upoštevanju ocene lastnih prihodkov
po 25. členu zakona in ob upoštevanju določene finančne

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v višini 30% od
finančne izravnave, ki so bile tem mestnim občinam, ki so imele
ta status na dan 31. 12. 1997, nakazana po prvem odstavku 24.
člena zakona v proračunskem letu 1998.

1. avgust 2000
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Predlog zakona o

PREOBLIKOVANJU

PROSTIH

NA

DEJAVNOSTI

CARINSKIH

CESTNIH

AVSTRIJO,

PRODAJALN

MEJNIH

ITALIJO

PREHODIH

IN

Z

MADŽARSKO

(ZPDPSP)
- EPA 1250 - II - prva obravnava
Poslanca Franc (Ferl) Horvat In Davorin Terčon sta dne
20. julija 2000 predložila v obravnavo predlog zakona o
preobllkovnju delavnosti prostih carinskih proda|aln
na cestnih mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo In
Madžarsko (ZPDPCP) - prva obravnava-EPA 1250-11.
Dne 2. februarja 2000 je poslanec Zmago Jelinčič
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog
zakona o spremembah In dopolnitvah carinskega
zakona (CZ-C) - prva obravnava (EPA 1063-11), Istega
dne poslanci Ivan Božič, Janko Veber In Samo Bevk
predlog zakona o spremembi carinskega zakona (CZ?) - skrajšani postopek (EPA 1069-11), dne 3. februarja
2000 Zmago Jelinčič predlog zakona o spremembah In
dopolnitvah carinskega zakona (CZ-?) - prva
obravnava (EPA 1070-11), dne 4. februarja 2000 Vlada RS
predlog zakona o spremembah In dopolnitvah
carinskega zakona (CZ-?) • hitri postopek (EPA 1071II) In predlog zakona o posebnih ukrepih nadzora
prodajaln na cestnih mejnih prehodih (ZPUNP) - hitri
postopek (EPA 1072-11), ki urejajo enako oz. podobno
vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopki predlogov zakonov, ki so jih
predložili zgoraj navedeni predlagatelji, še niso končani,
je predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki sta ga predložila
poslanca Franc (Ferl) Horvat In Davorin Terčon.

Franc (Feri) HORVAT, poslanec
Davorin TERČON, poslanec
Ljubljana, 20.07.2000

in ga pošiljata v prvo obravnavo.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92)
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96, 26/97 in 46/
2000) vlagata podpisana poslanca

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obveščata, da bosta kot
predlagatelja sodelovala na sejah delovnih teles Državnega
zbora in na sejah Državnega zbora.

- PREDLOG ZAKONA O PREOBLIKOVANJU DEJAVNOSTI
PROSTIH CARINSKIH PRODAJALN NA CESTNIH MEJNIH

Franc (Feri) HORVAT, l.r.
Davorin TERČON, l.r.

1. avgust 2000

PREHODIH Z AVSTRIJO, ITALIJO IN MADŽARSKO
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mejne prodajalne, ki bodo tudi po ureditvi zatečenega stanja, še
naprej poslovale na območju mejnih prehodov. Če bo, zaradi
spremembe odločb o območju mejnega prehoda v skladu z
zakonom o nadzoru državne meje prišlo do izločitve objektov
mejnih prodajaln iz območja mejnega prehoda, za te prodajalne
posebni pogoji, določenimi s tem zakonom ne veljajo, ampak
poslujejo v skladu s splošnimi pogoji za opravljanje trgovske
dejavnosti na slovenskem carinskem in davčnem območju.

I. UVOD
1.OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
V skupni izjavi k 94. členu Evropskega sporazuma (v nadaljevanju:
ESP) so se pogodbenice zavezale, da bodo sprejele potrebne
ukrepe, da bodo pred 1. julijem 1998 začele izvajati priporočilo, ki
ga je sprejel Svet za carinsko sodelovanje 16. junija 1960. Evropska
unija in Republika Slovenija to izjavo razumeta različno. Evropska
unija vztraja, da je Slovenija z ESP prevzela politično zavezo, da
bo odpravila PCP v roku, določenem v skupni izjavi. V tem smislu
je Evropska unija vključila vprašanje prostih carinskih prodajaln v
sistem pogajanj za vstop Slovenije v Evropsko unijo, ter izpostavila
ukinitev proste carinske prodaje med kratkoročnimi prioritetami
partnerstva za pristop v letu 2001.

3. OSNOVE REŠITVE ZAKONA
1. poslovanje meinih prodajaln
Zakon določa posebne ukrepe nadzora v zvezi s prodajo blaga v
mejnih prodajalnah v dveh smereh:

Študije, ki so bile doslej pripravljene v zvezi z ugotavljanjem
ekonomskih učinkov preoblikovanja prostih carinskih prodajaln
na cestnih mejnih prehodih, kažejo na to, da je preoblikovanje v
običajne prodajalne koristno tudi z narodnogospodarskega vidika.
Kljub temu pa predlagatelj ugotavlja, da bodo v zvezi s
preoblikovanjem prodajaln nastale potrebe po dodatnih ukrepih
na področju zagotavljanja programov regionalnega razvoja ter
na področju zagotavljanja pomoči delavcem, katerih delo bo zaradi
spremembe pogojev poslovanja postalo trajno nepotrebno.

1. ukrepi, ki so potrebni zaradi preverjanja, da se prodajalna
oskrbuje z blagom, katerega je v skladu z veljavno slovensko
zakonodajo dovoljeno dajati v promet na območju Republike
Slovenije;
2. ukrepi, ki so potrebni za to, da se blago, ki ga potniki kupujejo
v mejnih prodajalnah pri carinski kontroli ne meša s carinskim
blagom.
Posebni ukrepi, določeni s tem zakonom so potrebni le za
prodajalne, ki poslujejo na območju mejnega prehoda, zato so te
prodajalne v zakonu izrecno definirane, poleg tega pa so izključene
proste carinske prodajalne, ki bodo še naprej poslovale v skladu
z doslej veljavno zakonodajo. Prav tako zakon določa pristojni
organ za izvajanje posebnih ukrepov nadzora, pri čemer pa novo
pristojni organ v ničemer ne posega v pristojnosti drugih organov
(npr. davčne in tržne inšpekcije itd.), ki jih imajo ti organi na podlagi
drugih predpisov. Kot pristojni organ je določena Carinska uprava
RS z vsemi svojimi organizacijskimi enotami. Takšna rešitev je
najbolj smotrna, saj so carinski organi že doslej nadzorovali
poslovanje prodajaln na mejnem prehodu, prav tako pa je takšna
rešitev najbolj ustrezna tudi z vidika stroškov nadzora. Ker gre
za posebno obliko nadzora, ne pa za izvajanje pooblastil, ki jih
imajo carinski organi po carinskem zakonu, je treba njihova
pooblastila in pristojnosti izrecno urediti v tem zakonu.

Po dosedanji zakonodaji so prodajalne na območju mejnih
prehodov poslovale kot prosto carinske prodajalne. Posebni pogoji
poslovanja so bili za te prodajalne urejeni v carinskem zakonu,
delno pa tudi v davčnih predpisih. Z izenačitvijo davčnih pogojev
poslovanja za prodajalne na mejnih prehodih, posebno carinsko
ali davčno obravnavanje mejnih prodajaln ni več potrebno, posebni
ukrepi nadzora so potrebni le zaradi specifične lokacije prodajaln
(območja mejnih prehodov).

2. CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA
Predlog zakona zasleduje tri cilje:
1. določiti zakonske podlage za izvajanje različnih ukrepov
državne pomoči in spodbujanja regionalnega razvoja v
obmejnih območjih;
2. omogočiti prehod trajno presežnih delavcev v novo zaposlitev
z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja;
3. določiti posebne pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti
na območju mejnih prehodov v prehodnem obdobju, ko se
mejne kontrolne funkcije še opravljajo. Ti posebni zakoni
poslovanja so povezani izključno z lokacijo mejnih prodajaln
in stremijo za tem, da se s čim manjšim poseganjem v splošne
pogoje opravljanja trgovske dejavnosti prepreči morebitne
zlorabe, do katerih bi lahko prišlo zaradi specifične lokacije
prodajaln, hkrati pa omogočiti, da se omogoči pri opravljanju
mejne carinske kontrole, blago, ki se je prodajal v mejnih
prodajalnah, obravnava kot domače in ne kot carinske blago.

Imetniki vseh prodajaln morajo v skladu z zakonom o trgovini
voditi evidence o nabavi in prodaji blaga. Te evidence se uporabljajo
za potrebe dokumentarnega nadzora v skladu s tem zakonom.
Carinskim organom se daje pristojnost, da lahko kontrolirajo evidence, primerjajo dejansko stanje s stanjem po evidencah ter
zahtevajo dodaten popis blaga na zalogi. Zaradi preprečitve
oskrbovanja mejnih prodajaln z blagom neposredno iz tujine je
predvidena dolžnost predložitve blaga in trgovskih dokumentov
carinskemu organu pred vnosom le-tega v mejno prodajalno.
Zaradi ločevanja carinskega blaga (t.j. blaga, ki je bilo kupljeno v
tujini in za katerega veljajo določbe carinskega zakona) in blaga,
kupljenega v mejni prodajalni pa je predvidena obveznost izdajanja
računov v mejnih prodajalnah ter dolžnost potnikov, da na zahtevo
carinskega organa le-temu predložijo račun ter blago, ki so ga
kupili v mejni prodajalni. Gre za povsem enako obveznost kot jo
imajo potniki tudi sicer v skladu s carinsko zakonodajo - v zvezi
z obveznostjo predložitve blaga v svoji osebni prtljagi. Če potnik
ne more izkazati, da je določeno blago kupil v mejni prodajalni, se
takšno blago šteje za carinsko blago in se obravnava v skladu s
carinskimi predpisi.

Zaradi uresničitve tega cilja je posebej natančno opredeljen
postopek ureditve carinskega statusa blaga, ki je na zalogi v
prostih carinskih prodajalnah na dan 31. december 2001, ko se
zaključi predlagano prehodno obdobje za poslovanje prostih
carinskih prodajaln po dosedanjih pogojih. Pri tem se izhaja iz
splošnih načel veljavne carinske in davčne ureditve v Republiki
Sloveniji.

Zakon ureja tudi zatečeno stanje v prodajalnah, ki bodo do
31.12.2002 poslovale kot proste carinske prodajalne, od 1. januarja
2003 dalje pa kot mejne prodajalne oziroma tiste, ki bodo, potem,
ko bodo izgubile status proste carinske prodajalne, fizično izločene

Medtem, ko se ureditev zatečenega stanja nanaša na vse proste
carinske prodajalne, ki bodo na dan uveljavitve tega zakona
poslovale na cestnih mejnih prehodih na meji z Avstrijo, Italijo in
Madžarsko, pa se posebni pogoji poslovanja nanašajo le na tiste
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mejnega sodelovanja. Zakon določa izvedbo posebnih razpisov
za preoblikovanje dejavnosti na državni meji v okviru Sklada za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.

i iz območja mejnega prehoda. Ureditev zatečenega stanja za
, carinsko blago je določena z zakonom o spremembah in
dopolnitvah carinskega zakona. Ta zakon pa ureja le zatečeno
stanje v zvezi s trošarinskimi izdelki, ki imajo v skladu s carinsko
zakonodajo status domačega blaga (v Sloveniji proizvedeni tobačni
izdelki in alkoholne pijače). Za te proizvode zakon določa, da
morajo imetniki prodajaln obračunati razliko v trošarini med
trošarino, ki jo je treba sicer obračunati v skladu z zakonom za
trošarinske izdelke, ki so sproščeni v promet na območju
Republike Slovenije. Na ta način je zagotovljeno, da bodo tudi
trošarinski izdelki na zalogi, ki se bodo prodajali po 1. januarju
2003 obdavčeni z enako trošarino kot enakovrstni trošarinski
izdelki v drugih prodajalnah. V prehodnem režimu ni predvideno,
da bi se od blaga na zalogi obračunal davek na dodano vrednost,
saj predlagatelj ocenjuje, da to glede na takojšno pravico do
odbitka vstopnega davka, ni potrebno. Imetniki mejnih prodajaln
bo bodo tako obračunali davek od blaga na zalogi šele, ko bo s
tem blagom opravljen promet v smislu zakona o davku na dodano
vrednost.

Zaradi prestrukturiranja dejavnosti kot posledice spremenjenih
mejnih režimov bo prišlo do presežkov zaposlenih delavcev v
določenih dejavnostih. Zakon določa instrumentarij ukrepov
aktivne politike zaposlovanja, s katerimi bomo pospešili
prezaposlovanje presežnih delavcev in razbremenili tiste
kadrovske stroške družb, ki bodo nastali zaradi spremenjenih
mejnih režimov. Z zakonom omogočamo opredeljenim presežnim
delavcem celovito strokovno pomoč in spremljanje, vključevanje
v izobraževalne programe in programe usposabljanja s ciljem
zagotoviti čim hitrejši prehod v novo zaposlitev. Z zakonom se
uvajajo tudi ukrepi, ki bodo spodbudili druge delodajalce k
zaposlovanju presežnih delavcev ali zagotovili pomoč pri
samozaposlitvi. S tem bodo gospodarske družbe delno finančno
razbremenjene stroškov prehoda presežnih delavcev v
brezposelnost ali prezaposlitve. Zakon predvideva tudi uporabo
tistih oblik reševanja, ki so specifično prilagojene za razreševanje
presežnih delavcev t.j. skladov dela.

2» preoblikovanje obstoječih prostih carinskih prodajaln, ki
posluieio na cestnih meinih prehodih v prodajalne, ki posluieio
v skladu z običajnimi carinskimi in davčnimi oogoii

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
PREDLAGANIH REŠITEV

Zakon določa način obravnavanja zalog blaga v prostocarinskih
prodajalnah na cestnih mejnih prehodih na meji proti Avstriji, Italiji
in Madžarski, tako da bi prodajalne s čim manj zapleti lahko s 1.
januarjem 2003 nadaljevale s poslovanjem pod novimi davčnimi
in carinskimi pogoji. Določene so obveznosti imetnikov dovoljenj
za prostocarinske prodajalne, ki jih morajo izpolniti, da bi lahko v
skladu s spremenjenimi pogoji od 1. januarja 2003 dalje nadaljevali
s poslovanjem na dosedanjih lokacijah. Zaradi učinkovitosti
izvajanja obveznosti imetnikov dovoljenj zaradi sprememb pogojev
poslovanja so predvidene sankcije za morebitne kršitve.

Ocena finančnih posledic spremembe pogojev za opravljanje
trgovinske dejavnosti na cestnih mejnih prehodih temelji na
naslednjih predpostavkah:
- obseg prodaje v mejnih prodajalnah naj bi se ohranil v »išini
60% do 75% sedanjega obsega prodaje v prostocarinskih
prodajalnah;
- število zaposlenih v obstoječih prostocarinskih prodajalnah
na cestnih mejnih prehodih se po preoblikovanju le-teh v mejne
prodajalne zniža za 35%;
lastniki obstoječih prostocarinskih prodajaln na cestnih mejnih
prehodih znižajo ostale stroške poslovanja za polovico;
- struktura cene najbolj prodajanih izdelkov, to je tobačnih
izdelkov in alkoholnih igrač je podobna kot v ostalih prodajalnah
na slovenskem davčnem in carinskem območju;
- trgovska marža znaša 30% maloprodajne cene;
- ob vseh naštetih predpostavkah poslovanje sedanje
dejavnosti prostocarinskih prodajaln ostane pozitivno.

Poudariti je treba, da se obveznosti za preoblikovanje nanašajo
na vse prostocarinske prodajalne na prej omenjenih mejnih
prehodih, ne glede na to, ali ostanejo na območju mejnih prehodov
ali bodo, zaradi spremembe odločb o določitvi območja mejnih
prehodov iz teh območij izključene.
Da bi omogočili pravočasno pripravo in izpeljavo vseh potrebnih
upravnih postopkov, da bi lahko s 1. januarjem 2003 začeli s
poslovanjem po novih pogojih, je s končno določbo zakona
predvideno, da zakon začne veljati že 15. dan po objavi v Uradnem
listu, vendar pa so vse določbe zapisane tako, da začnejo
učinkovati šele 31. decembra 2002 oziroma 1. januarja 2003. Gre
le za to, da upravni organi pa tudi imetniki dovoljenj za
prostocarinske prodajalne lahko izpeljejo potrebne postopke še
pred 31. decembrom 2002.

Obstoječi sistem prostocarinskih prodajaln po oceni prispeva k
javnofinančnim prihodkom 8,1 mrd tolarjev, po preoblikovanju v
mejne trgovine pa bi se ta prispevek povečal na 13,3 mrd tolarjev.
Največ dodatnih prihodkov iz preoblikovane dejavnosti
prostocarinskih prodajaln se nanaša na davek na dodano
vrednost, trošarine ter carinske dajatve.
Preoblikovanje prostocarinskih prodajaln v mejne prodajalne pa
bo povzročilo tudi povečanje javnofinančnih odhodkov, in sicer
predvsem za stroške nadomestil za brezposelnost odpuščenih
delavcev, za stroške njihove prekvalifikacije in za stroške
odpiranja alternativnih delovnih mest v obmejnih regijah. Po oceni
ob zgoraj naštetih predpostavkah bodo ti stroški znašali 2,2 mrd
SIT.

3, programi regionalnega razvoia in ukrepi aktivne politike
zaposlovanja
Zakon določa način uporabe instrumentov spodbujanja
regionalnega razvoja v obmejnih območjih, ki bodo zaradi
spremembe režima ob vstopu Republike Slovenije v Evropsko
unijo soočena z izgubo določenih gospodarskih funkcij, izključno
vezanih na državno mejo. Za usklajeno oblikovanje spodbud, ki
so namenjene regionalnemu razvoju, bo pripravljen poseben program za strukturno prilagajanje dejavnosti povezanih z opustitvijo
mejne funkcije in z njo povezanih spremljajočih dejavnosti.
Aktivnosti določene s tem programom bodo prednostno
obravnavane pri oblikovanju letnih načrtov razvojnih programov
proračuna ter programov za črpanje sredstev iz predstrukturnih
programov Evropske unije, predvsem programa Phare čez

1. avgust 2000

Za razliko od ocene finančnih prihodkov, ki so trajne narave, je
treba v zvezi z oceno odhodkov opozoriti, da gre za enkratni in
ne trajni odhodek. Tako bo preoblikovanje prostocarinskih
prodajaln v skladu s predlaganim zakonom pomenilo v prvem
letu preoblikovanja, ko bodo po predpostavki izvršene tudi vse
aktivnosti v zvezi z zmanjšanjem zaposlenih, neto povečanje
javnofinančnih prihodkov za 2,9 mrd SIT. V naslednjih letih pa naj
bi bil finančni učinek v primerjavi s sedanjim finančnim učinkom te
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dejavnosti ter predpostavki, da se bodo carinske dajatve
obračunavale samo še od blaga, ki bo uvoženo iz neevropskih
držav, večji za približno 3,6 mrd tolarjev.

V naslednji preglednici je podan podrobnejši pregled ocene
finančnega učinka preoblikovanja prostocarinskih prodajaln v
mejne trgovine po posameznih vrstah javnofinančnih prihodkov
in odhodkov:

Obstoječe PCP

Zneski v Mio SIT
Dodaten
Preoblikovane
učinek
mejne trgovine

finančni

I.
JAVNOFINANČNI
3(2-1)
2
1
PRIHODKI
-158,35
0,00
I. Davek od dobička 158,35
pravnih oseb
-1.246,60
722,14
II. Davki in prispevki iz 1.968,73
plač
-171,46
0,00
III. Deleži inst. lastnikom 171,46
-57,49
0,00
57,49
IV. Razvojni sklad
5.440,24
732,22
4.708,02
V. Trošarina tobak
-343,92
689,86
1.033,79
VI. Trošarina alkohol
2.532,53
2.532,53
0,00
VII. Carinske dajatve
1.008,57
I.008,57
A Carinske dajatve*
3.877,96
3.877,96
0,00
VIII.
DDV
5.164,90
13.262,73
IX. Skupaj javnofinančni 8.097,83
prihodki
3.640,95
II.738,78
9.1.
Skupaj
8.097,83
javnofinančni prihodki*
II.
JAVNOFINANČNI
ODHODKI
600,10
X. Nadomestila
za
brezposelnost
164,40
XI. Stroški
prekvalifikacije
1.448,31
XII. Stroški nadomestnih
delov, mest
2.212,81
XIII. Skupaj
javnofinančni
odhodki
III. NETO FINANČNI
UČINEK
JAVNOFINANČNIH
1.428,14
PRIHODKOV
* upoštevane samo carine, ki bodo obračunane od uvoženega blaga iz držav, ki niso
članice EU.
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1) Samozaposlitev
a) delavca: prezaposlitev - 250.000 SIT
b) invalida: prezaposlitev + prilagoditev delovnega mesta - do
1.100.000 SIT

( V okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja je mogoče oceniti,
( da bodo stroški na posameznika znašali:
2) Prekvalifikacija (še v času) v okviru iste gospodarske družbe:
b) delavca: usposabljanje in aktivnosti skladov dela še v času
zaposlitve... do 400.000 SIT
c) invalida: prilagoditev delovnih mest (po potrebi) +
usposabljanje in skladi dela do 1.100.000 SIT

Predvidevamo, da je med zaposlenimi največ 5% invalidov, med
temi je največ 20% takšnih, ki bodo potrebovali prilagoditve delovnih
mest.

1) Prezaposlitev k drugemu delodajalcu:
a) delavca: stroški prezaposlitve - 200.000 SIT
b) invalida: prilagoditve delovnega mesta + zaposlitev - do
1.150.000 SIT

Povprečno bo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
namenilo za eno delovno mesto približno 700.000 do 800.000
SIT.

II. BESEDILO ČLENOV
3. člen
(pristojni organi)

1. POGLAVJE: SPLOŠNO

Pristojni organ za izvajanje ukrepov v skladu s tem poglavjem je
Carinska uprava republike Slovenije - Generalni carinski urad,
carinski uradi in izpostave kot notranje organizacijske enote
carinskih uradov.

1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa posebne pogoje za opravljanje trgovinske
dejavnosti na območju cestnih mejnih prehodov z Avstrijo, Italijo
in Madžarsko, posebne ukrepe nadzora, ki jih pristojni organi
izvajajo v zvezi z blagom, ki se prodaja na območju mejnih
prehodov (v nadaljnjem besedilu: mejne prodajalne) ter pravice in
obveznosti oseb v zvezi z izvajanjem posebpih ukrepov nadzora.
Ta zakon določa tudi način preoblikovanja prostih carinskih
prodajaln na cestnih mejnih prehodih v mejne prodajalne, ki
opravljajo trgovsko dejavnost na območju mejnih prehodov v
skladu s tem zakonom.

4. člen
(posebni ukrepi nadzora)
Posebni ukrepi nadzora v skladu s tem poglavjem so ukrepi, kot
je na primer pregled in preiskava blaga, prevoznih in prenosnih
sredstev, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti
dokumentov, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti
poslovnih knjig in drugih evidenc, pregled prtljage in stvari, ki jih
potniki nosijo s seboj ali na sebi in izvajanje uradnih preiskav z
namenom, da se:
prepreči oskrbovanje mejnih prodajaln v nasprotju s predpisi in
omogoči identifikacijo blaga, kupljenega v mejnih prodajalnah in
njihovo razlikovanje od carinskega blaga, ki ga potniki vnašajo na
slovensko carinsko območje v potniškem prometu.

Ta zakon določa tudi način določitve in vrste ukrepov aktivne
politike zaposlovanja in državnih pomoči za spodbujanje
regionalnega razvoja v obmejnih območjih z namenom prilagajanja
tega območja spremembam v pogojih za opravljanje trgovinske
dejavnosti na območju cestnih mejnih prehodov iz prejšnjega
odstavka.

Izvajanje posebnih ukrepov nadzora v skladu s tem zakonom v
ničemer ne omejuje ali spreminja pristojnosti, ki jih imajo carinski
in drugi državni organi v zvezi z izvajanjem veljavne zakonodaje
v Republiki Sloveniji.

2.POGLAVJE: POSLOVANJE MEJNIH PRODAJALN

5. člen
(dolžnost predložitve dokumentov
in zagotovitve pomoči)

2. člen
(mejne prodajalne)
Mejne prodajalne so v skladu s tem zakonom prodajalne, ki na
območju cestnih mejnih prehodov na meji z Avstrijo, Italijo in
Madžarsko prodajajo blago potnikom, ki imajo v skladu z veljavno
zakonodajo namen prestopiti državno mejo.

Za izvajanje tega zakona je imetnik mejne prodajalne in vsaka
druga oseba, ki je posredno ali neposredno vključena v posle v
zvezi z blagom, ki se prodaja v mejnih prodajalnah, dolžna
pristojnim organom na njihovo zahtevo omogočiti pregled in
preiskavo blaga, predložiti vse potrebne dokumente in pojasnila,
ne glede na obliko njihovega zapisa, ter zagotoviti pristojnim
organom potrebno pomoč.

Določbe posebnih zakonov, ki urejajo poslovanje prostih carinskih
prodajaln, odprtih na podlagi carinskega zakona (Uradni list RS,
št. 1/95, 28/95 in 32/99), se ne nanašajo na mejne prodajalne.

1. avgust 2000
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6. člen
(blago, ki se lahko prodaja v mejnih prodajalnah)

Pristojni organ lahko zahteva, da se popis blaga iz 3.točke prvega
odstavka tega člena opravi v prisotnosti carinskega delavca.

Imetnik mejne prodajalne sme v mejnih prodajalnah prodajati:
uvoženo blago, ki je v Republiki Sloveniji sproščeno v prost promet
v skladu z veljavno zakonodajo;
blago, proizvedeno v Republiki Sloveniji, ki se v skladu z veljavno
zakonodajo sme dati v promet na območju republike Slovenije.

10. člen
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo v zvezi z
oskrbo mejnih prodajaln)

7. člen
(identifikacija blaga, kupljenega v mejnih prodajalnah)

Dobavitelj, ki oskrbuje mejno prodajalno mora pred vnosom v
prodajalno predložiti pristojnemu organu blago in dokumente, ki
se nanašajo na dobavljeno blago zaradi preverjanja, če blago
izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona.

Račun, ki ga imetnik mejne prodajalne izda kupcu mora vsebovati
vsaj podatke o vrsti, količini in vrednosti blaga, kupljenega v
posamezni mejni prodajalni.

Pristojni organ z žigom potrdi, da je blago namenjeno za oskrbo
mejne prodajalne, potem, ko preveri, da so izpolnjeni pogoji iz 6.
člena tega zakona.

Kupec mora račun iz prejšnjega odstavka hraniti dokler se nahaja
na območju mejnega prehoda in dokler pristojni organ ne sprejme
odločitve o morebitni kontroli blaga, ki ga potnik nosi s seboj.

Pristojni organ lahko pri dobavitelju, ki oskrbuje mejno prodajalno
preverja točnost in verodostojnost podatkov, ki se nanašajo na
oskrbovanje mejnih prodajaln.

8. člen
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi
izvajajo pri potnikih)

3. POGLAVJE: UKREPI SPODBUJANJA
REGIONALENGA RAZVOJA IN UKREPI AKTIVNE
POLITIKE ZAPOSLOVANJE

Zaradi preverjanja ali gre za carinsko blago ali za blago kupljeno
v mejni prodajalni, je potnik dolžan pristojnemu organu predložiti
blago, ki ga nosi s seboj in račun iz prejšnjega člena.

11. člen
(spodbujanje regionalnega razvoja)

Blago iz prejšnjega odstavka je lahko predloženo na kakršen koli
način, ki pristojnemu organu omogoča, da lahko nedvomno
ugotovi, kje se blago nahaja. Blago, ki ni očitno videno, ki se ne
prevaža ali prenaša na običajnem mestu, mora potnik predložiti
izrecno.

Obmejna območja Republike Slovenije na meji z Avstrijo, Italijo in
Madžarsko sodijo v skladu z drugim odstavkom 22. Člena zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št.
60/99) med območja s posebnimi razvojnimi problemi, v katera
se na podlagi posebnega programa prednostno usmerjajo
spodbude pomembne za regionalni razvoj in sredstva programa
Phare čez mejnega sodelovanja, iz okvira programov
predpristopne pomoči Evropske unije.

Pristojni organ sme zaradi izvajanja ukrepov po tem zakonu
preverjati predloženo blago in izjave potnika s pregledom blaga,
ki ga potnik nosi s seboj ali na sebi, s pregledom računov in
drugih dokumentov, povezanih s tem blagom, ter s pregledom
prevoznih oziroma prenosnih sredstev.
Če pristojni organ ne more ugotoviti, daje določeno blago dejansko
kupljeno v mejni prodajalni, ukrepa, kot da bi bilo to carinsko
blago.

Ministrstvo, pristojno za razvoj na predlog Agencije RS za
regionalni razvoj in v sodelovanju z drugimi resorji ter regionalnimi
razvojnimi agencijami v obmejnih območjih pripravi program za
strukturno prilagajanje dejavnosti povezanih z opustitvijo mejne
funkcije na sedanji državni meji ter določi obseg in vrsto spodbud.

9. člen
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo pri
imetnikih mejnih prodajaln)

Spodbude se dodeljujejo v obliki subvencij, ugodnih posojil,
poroštev za izvedbo razvojnih programov in projektov v okviru
posebnih razpisov za obmejna območja, ki jih izvede Sklad za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.

Pristojni organ sme zaradi izvajana nadzora v skladu s tem
zakonom pri imetnikih mejnih prehodov:
1.preverjati evidence, ki jih imetniki mejnih prehodov vodijo v
skladu z zakonom o trgovini (URL RS,št:18/93) in podzakonskimi
akti, izdanimi na njegovi podlagi;
2.pregledati blago in dokumentacijo v zvezi z blagom, ki ga imetnik
prodajalne hrani v mejni prodajalni
3.zahtevati, da imetnik mejne prodajalne zaradi preverjanja
pravilnosti poslovanja prodajalne opravi popis vsega blaga na
zalogi v prodajalnah ali popis posamezne vrste blaga na zalogi v
prodajalni.

12. člen
(ukrepi aktivne politike zaposlovanja)
Gospodarskim družbam, ki opravljajo dejavnosti iz prvega člena
tega zakona, ministrstvo pristojno za delo z ukrepi aktivne politike
zaposlovanja zagotovi pomoč pri usposabljanju, izobraževanju
in prezaposlovanju tistih delavcev, katerih delo je postalo trajno
nepotrebno.
Pomoč se zagotavlja na naslednje načine:
-izvajanje usposabljanja in izobraževanja ter ostalih programov
aktivnega razreševanja delavcev v času odpovednega roka, ki
jih prejemnik sredstev lahko oblikuje skupaj z nosilci ukrepov
aktivne politike zaposlovanja določenih v Zakonu o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti, vendar največ do višine

Evidence o nabavi in prodaji blaga iz prejšnjega odstavka 1. točke
ter dokumentacijo o blagu, ki ga imetnik hrani v mejni prodajalni
se mora voditi oziroma hraniti v prostorih posamezne mejne
prodajalne.
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Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekrške
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

pet minimalnih plač za enega delavca in sofinanciranje stroškov
prilagoditve prostorov in tehnične opreme za zaposlitev težje
prizadetih invalidov, vendar največ v višini 10 minimalnih plač za
enega invalida.

17. člen
(prekrški)

13. člen
(ukrepi aktivne politike zaposlovanja pri novih
delodajalcih)

Z denarno kaznijo od 30.000 do 450.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje fizična oseba, ki:
1 .ne ravna v skladu s 5. členom tega zakona,
2.ne hrani računa v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega
zakona,
3. ne predloži blaga, ki ga nosi s seboj ali računa iz 7. člena tega
zakona v skladu z 8. členom tega zakona.

Gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom
posameznikom, zadrugam in zavodom, ki zaposlijo delavce, ki
so bili zaposleni v gospodarskih družbah iz 1. člena tega zakona,
se zagotavlja:
- sofinanciranje stroškov prezaposlitve, vendar največ v višini 5
zajamčenih plač za enega delavca oziroma 10 zajamčenih plač
za enega invalida;
- sofinanciranje stroškov prilagoditve prostorov in tehnične
opreme za zaposlitev težje prizadetih invalidov, vendar največ v
višini 10 minimalnih plač.

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev carinski delavec takoj na kraju
samem kaznuje fizično osebo, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka v zvezi z blagom, katerega vrednost ne presega 50.000
tolarjev.
18. člen
(prekrški)

14. člen
(ukrepi aktivne politike zaposlovanja za opravljanje
dejavnosti kot samostojnih podjetnikov)

Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 300.000
do 12,000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo od
1,000.000 do 18,000.000 če:
1.po 1. januarju 2003 prodaja ali omogoči prodajo blaga v
prodajalnah na mejnem prehodu, ki ni domače blago v smislu 4.
člena carinskega zakona (tretji odstavek 20. člena);
2.ne opravi popisa blaga na zalogi v skladu z odločbo carinskega
organa ali ne predloži popisa carinskemu organu v roku, ki ga
carinski organ določi v odločbi (četrti odstavek 20. člena);
3.ne uredi carinskega statusa blaga na zalogi v skladu z odločbo
carinskega organa (četrti odstavek 20. člena);
4.ne ravna v skladu z 21. členom tega zakona.

Delavcu, ki je bil zaposlen v gospodarski družbi iz 1. člena tega
zakona in začne opravljati dejavnosti kot samostojni podjetnik
posameznik, se zagotavlja:
- sofinanciranje novega delovnega mesta - samozaposlitev v
višini 6 zajamčenih plač oziroma 10 zajamčenih plač, če je delavec
invalid;
-sofinanciranje stroškov prilagoditve prostorov in tehnične opreme
za samozaposlitev težje prizadetih invalidov, vendar največ v
višini 10 minimalnih plač.
15. člen
(izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja)

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 se za prekrške iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Ukrepe aktivne politike zaposlovanja izvajajo izvajalci določeni v
zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94 in 69/98).

19. člen
(pristojnost za odločanje o prekrških)

Sredstva za zagotovitev pomoči pri usposabljanju, izobraževanju
in zaposlovanju delavcev iz 12. do 14. člena tega zakona se
dodelijo na podlagi javnega razpisa.

Postopek o prekrških po tem zakonu na prvi stopnji vodi carinski
urad.
6. POGLAVJE: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. POGLAVJE: KAZENSKE DOLOČBE

20. člen
(preoblikovanje prostih carinskih prodajaln
v mejne prodajalne; prehodni režim za carinsko
blago na zalogi)

16. člen
(prekrški)
Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 300.000
do 12,000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo od
1,000.000 do 18,000.000 če:
1 .ne ravna v skladu s 5. členom tega zakona,
2.v mejni prodajalni prodaja blago v nasprotju s 6. členom tega
zakona,
3.ne izda računa kupcu skladu s 7. členom tega zakona,
4.ne vodi evidenc o nabavi in prodaji blaga ter druge dokumentacije
o blagu v mejni prodajalni v skladu z drugim odstavkom 9. člena
tega zakona,
5.pred vnosom blaga v prodajalno ne predloži le-tega oziroma ne
predloži dokumentov, ki se nanašajo na dobavljeno blago
pristojnemu organu v skladu s prvim odstavkom 10. člena tega
zakona.
1. avgust 2000

Dovoljenja za proste carinske prodajalne iz 87. člena carinskega
zakona na mednarodnih cestnih mejnih prehodih na mejah
Republike Slovenije z Republiko Avstrijo, Italijansko republiko in
republiko Madžarsko, prenehajo veljati 31. decembra 2002.
Pristojni carinski organ do 1. januarja 2003 po uradni dolžnosti
izda ugotovitvene odločbe o razveljavitvi dovoljenj iz prejšnjega
odstavka. Zoper ugotovitveno odločbo o razveljavitvi dovoljenja
iz 87. Člena carinskega zakona ni dovoljena pritožba.
Od 1. januarja 2003 dalje smejo mejne prodajalne prodajati le
domače blago v smislu 4. člena carinskega zakona. Mejne
prodajalne lahko začnejo poslovati v skladu s tem odstavkom,
15
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decembra 2002, v skladu z 52. členom zakona o trošarinah pa
niso označeni s tobačno znamko, in za katere so obračunali
razliko trošarine v skladu z 20. oziroma 21. členom tega zakona,
prodajo v mejni prodajalni, ne da bi jih označili s tobačno znamko.

potem ko v skladu z odločbo carinsega organa uredijo carinski
status blaga na zalogi na dan 31. decembra 2002.
V odločbi iz drugega odstavka tega člena carinski organ med
drugim določi tudi način in roke, v katerih mora imetnik dovoljenja
iz prvega odstavka tega člena:
1 .popisati blago na zalogi v prostih carinskih prodajalnah na dan
31. Decembra 2002 po vrstah, količinah in carinskem statusu
blaga,
2.popis iz prejšnje točke predložiti carinskemu organu,
3.urediti carinski status blaga na zalogi v prostih carinskih
prodajalnah v skladu s carisnkimi predpisi.
Če je v zvezi z ureditvijo carinskega statusa blaga na zalogi v
prostih carinskih prodajalnah trega obračunati trošarino za
trošarinske izdelke, se trošarino obračuna in plača v višine razlike
med trošarino, ki je bila obračunana na podlagi tretjega odstavka
43. člena oziroma osmega odstavka 51. člena zakona o trošarinah
in trošarino, ki na dan 31. decembra 2002 velja za enakovrstne
trošarinske izdelke, dane v porabo na območje Republike
Slovenije.
Trošarina iz prejšnjega odstavka se obračuna in plača kot da bi
bila uvozna dajatev.

23. člen
(izvedbeni predpisi)
Minister, pristojen za finance izda podrobnejše predpise glede
izvajanja ukrepov nadzora v skladu s 4., 8., 9. In 10. členom tega
zakona ter glede obračuna uvoznih dajtev ter razlike trošarine v
skladu z 21. In 22. členom teg azakona.
24. člen
(izvedbeni predpisi - regionalni razvoj)
Ministrstvo pristojno za razvoj na predlog Agencije RS za regionalni
razvoj in v sodelovanju z drugimi resorji ter regionalnimi razvojnimi
agencijami v obmejnih območjih do 31.10.2000 pripravi poseben
program za strukturno prilagajanje dejavnosti povezanih z
opustitvijo mejne funkcije na sedanji državni meji ter določi obseg
in vrsto spodbud.

21. člen
(prehodni režim za trošarinske izdelke,
ki niso carinsko blago)

Za izvedbo programa iz prvega odstavka se v okviru posebnih
razpisov za obmejna območjs, ki jih izvede Sklad za regionalni
razvoj in ohranjanje poslejenosti slovenskega podeželja
zagotavljajo subvencije, ugodna posojila in poroštva za izvedbo
razvojnih programov in projektov v obmejnih območjih.

Imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne, ki so v skladu s
prejšnjim členom opravili popis blaga na zalogi v prostih carinskih
prodajalnah na dan 31. Decembra 2002, morajo za trošarinske
izdelke na zalogi v prostih carinskih prodajalnah, ki niso carinsko
blago, v skladu s 7. Točko tretjega odstavka 17. Člena zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99) obračunati in plačati
trošarino, ki je bila obračunana na podlagi tretjega odstavka 43.
Člena oziroma osmega odstavka 51. Člena zakona o trošarinah
in trošarino, ki na dan 31. Decembra 2002 velja za enakovrstne
trošarinske izdelke, dane v porabo na območju Republike
Slovenije.
Imetniki dovoljenj iz prejšnjega odstavka morajo:
-najkasneje 15 dni po opravljenem popisu predložiti krajevno
pristojnemu carinskemu organu obračun razlike trošarine iz
prejšnjega odstavka ,
-najkasneje do 28. Februarja 2003 plačati razliko trošarine.

25. člen
(razveljavitev CZ)
1. januarja 2003 preneha veljati 181. člen zakona o spremembah
in dopolnitvah carinskega zakona (Uradni list RS, št. 32/99, popr.
40/99) v delu, ki se nanaša na proste carinske prodajalne na
mednarodnih cestnih mejnih prehodih na meji z Avstrijo, Italijo in
Madžarsko.
26. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

22. člen
(tobačni izdelki na zalogi)
Imetniki dovoljenj za proste carinske prodajalne iz 20. člena tega
zakona lahko tobačne izdelke, ki jih imajo na zalogi na dan 31.
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OBRAZLOŽITEV

1. člen

6. člen

Ta člen določa vsebino in namen zakona. Zakon pomeni pravno
podlago za izvajanje ukrepov državnih pomoči, ki so potrebne
zaradi priprave obmejnih območij na spremenjene funkcije ali
opustitev le teh na državnih mejah ob pripravah na vstopanje, ob
vstopu in po sprejemu Slovenije v EU.
Poleg splošnih pogojev poslovanja, ki veljajo na podlagi splošne
veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji za opravljanje trgovinske
dejavnosti, je potrebno, zaradi specifične lokacije mejnih prodajaln
s tem zakonom določiti posebne ukrepe nadzora, pristojne organe
za izvajanje teh ukrepov ter pravice in obveznosti oseb v zvezi z
izvajanjem posebnih ukrepov nadzora.

Zaradi preprečitve oskrbovanja mejnih prodajaln v nasprotju z
zakonom 6. člen predloga zakona natančno navaja, da se lahko
v mejnih prodajalnah prodaja le tisto uvoženo blago, kije v skladu
z veljavno zakonodajo v Sloveniji sproščeno v prost promet
oziroma tisto v Sloveniji proizvedeno blago, ki se v skladu z
veljavno zakonodajo sme dati v promet na območje Republike
Slovenije (zajema tako vprašanje obdavčitve, kot tudi izpolnjevanje
tehničnih pogojev za prodajo blaga na območju Slovenije).
7. člen
Identifikacija blaga kupljenega v mejnih prodajalnah je zagotovljena
preko izdajanja računov. Imetnik prodajalne je namreč dolžan
vsakemu kupcu izdati račun že v skladu z zakonom o davku na
dodano vrednost. Če pa posamezen imetnik prodajalne ni davčni
zavezanec za potrebe DDV ga k izdajanju računov zavezuje 7.
Člen predloga tega zakona. Prvi odstavek 7. člena določa
minimalne podatke, ki jih mora račun vsebovati za potrebe
izvajanja tega zakona. Če drugi predpisi (ZDDV) zahtevajo tudi
druge podatke na računu, 7. člen predloga zakona tega v ničemer
ne omejuje.

2. člen
Ta predlog opredeljuje definicijo mejnih prodajaln. To so prodajalne,
ki na območju mejnih prehodov prodajajo blago potnikom, kateri
iamjo v skladu z veljavno zakonodajo namen prečkati državno
mejo. Pojem ne vključuje prostih carinskih prodajaln, katerih nadzor
je še vedno urejen s carinskim zakonom. Omejitev glede prodaje
blaga potnikom, ki imajo v skladu z veljavno zakonodajo namen
prečkati državno mejo, je potrebna zaradi določil zakona o
nadzoru državne meje.

Dolžnost kupca pa je, da račun, ki mu ga izda imetnik mejne
prodajalne hrani dokler se zadržuje na območju mejnega prehoda
in dokler pristojni organ ne sprejme odločitve o morebitni kontroli
blaga, ki ga potnik nosi s sabo. To odločitev sprejme mejni carinski
organ v trenutku, ko potnik prečka mejno carinsko kontrolno
točko. V skladu s carinskimi predpisi je lahko ta odločitev izrecna
(ustna ali izjemoma pisna določba), v večini primerov pa bo
odločitev sprejeta s konkludentnim dejanjem.

3. člen
Z izvajanje posebnih ukrepov nadzora je pristojna Carinska
uprava Republike Slovenije s svojimi organizacijskimi enotami.
Že doslej so organi Carinske službe izvajali nadzor nad
poslovanjem carinskih prodajaln na mejnih prehodih. Zaradi
seznanjenosti s problematiko in stalne prisotnosti na območju
mejnih prehodov, so carinski organi najprimernejši za izvajanje
posebnih ukrepov nadzora po tem zakupu. Z določitvijo pristojnosti
carinskih organov pa se v ničemer ne posega v pristojnost drugih
državnih organov, ki so določene s splošnimi materialnimi predpisi.

8. člen
Carinski organi že v skladu s carinskimi predpisi preverjajo ali je
blago v osebni prtljagi potnika carinsko blago ali ne, ter v tem
primeru, ko gre za carinsko blago sprejmejo ustrezne ukrepe za
ureditev carinskega statusa tega blaga. V skladu z 8. členom
predloga zakona bodo z istimi ukrepi ugotavljali tudi ali je bilo
določeno blago kupljeno v mejni prodajalni.

4. člen
Ta člen določa posebne ukrepe nadzora tako, da opredeljuje
namen teh ukrepov in sicer:
-preprečiti oskrbovanje mejnih prodajaln v nasprotju s predpisi
(t.j. z uvoznim blagom, ki ni uvozno ocarinjeno oziroma z izvozno
ocarinjenim blagom),
-omogočiti identifikacijo blaga kupljenega v mejnih prodajalnah
tako, da je mogoče razlikovanje tega blaga od carinskega blaga,
ki ga potniki vnašajo iz tujine na slovensko carinsko območje.

V drugem odstavku predloga 8. člena so povzete rešitve glede
definicije predložitve blaga, kakor jih pozna že carinski zakon. Z
uvedbo enake določbe glede predložitve blaga je zagotovljeno,
da z enim dejanjem potnik izpolni obveznosti tako po carinskem
kot tudi po tem zakonu.

Med ukrepi so primeroma navedeni najpogosteje uporabljeni ukrepi
že v dosedanji praksi izvajanja carinskega nadzora, kot npr.
pregled in preiskave blaga, prevoznih in prenosnih sredstev,
dokumentacije, poslovnih knjig ipd.

V tretjem odstavku predloga 8. člena so zajeta pooblastila carinskih
organov, ki jih le ti imajo zaradi ugotavljanja ali je določeno blago
resnično kupljeno v mejni prodajalni ali gre za poskus tihotapljenja
carinskega blaga.

Zaradi nesporazumov v zvezi s kontrolo prostih carinskih
prodajaln po doslej veljavni zakonodaji je v drugem odstavku 6.
člena še enkrat posebej izpostavljeno, da izvajanje ukrepov
nadzora v skladu s tem zakonom ne omejuje ali spreminja
pristojnosti državnih organov po drugih predpisih.

Zaradi preprečevanja morebitnih zlorab je v četrtem odstavku
predvideno, da se v primeru ko ni mogoče z gotovostjo ugotoviti
ali je bilo določeno blago dejansko kupljeno v mejni prodajalni,
ukrepa kot da bi bilo to carinsko blago. To pomeni, da se za
takšno blago v celoti upoštevajo carinski predpisi.

5. člen

9. člen

Zaradi omogočanja sprotne in naknadne kontrole je v 5. členu
opredeljena načelna obveznost imetnika mejne prodajalne, pa
tudi vsake druge osebe, ki je vključena v posle v zvezi z blagom,
ki se prodaja v mejnih prodajalnah, da pristojnim organom omogoči
kontrolo ter jim zagotovi pomoč pri izvajanju ukrepov po tem
zakonu.

V tem členu so natančneje opredeljeni ukrepi, ki jih carinski organi
izvajajo pri imetnikih mejnih prodajaln. Predvsem gre za določitev
pooblastil carinskim organom, da smejo preverjati evidence, ki
so jih imetniki prodajaln, ne glede na ta zakon, dolžni voditi v
skladu z zakonom o trgovini ter pooblastil za naknadno
pregledovanje blaga in dokumentacije glede blaga, ki se prodaja
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v prodajalnah. Kot izjemen ukrep je predvidena tudi možnost
izrednega popisa blaga v mejni prodajalni. Takšni popisi so bili za
proste carihske prodajalne predvideni tudi že po carinski
zakonodaji.

16. člen
Ta člen določa sanacije za kršitev tega zakona, ki jih lahko
zagrešijo imetniki mejnih prehodov prodajaln oziroma njihovi
dobavitelji.Razpon denarnih kazni je določen z upoštevanjem
višine kazni v drugih veljavih predpisih z davčnega področja. Pri
tem je upoštevano pooblastilo iz tretjega odstavka 25.člena zakona
o prekrških, ki omogoča trikratno povišanje najvišje možne
denarne kazni za primer prekrškov s področja davčnih in finančnih
predpisov.

Zaradi olajšanja kontrol je predvideno, da se evidence, ki so
lahko predmet kontrole v skladu s tem zakonom vodijo, podobno
kot to na splošno določa že zakon o trgovini, v sami mejni
prodajalni.
10. člen

17.člen

Ta člen ureja ukrepe nadzora, neposredno povezane z
oskrbovanjem mejnih prodajaln. Tudi glede tega ukrepa so povzete
rešitve , ki jih je doslej veljavna zakonodaja poznala za proste
carinske prodajalne. Namen teh ukrepov je, da se prepreči oskrba
mejnih prodajaln z uvozno neocarinjenim blagom oziroma izvozno
ocarinjenim blagom od katerega niso odračunane DDV in trošarine.

Ta člen določa sanacije za kršitev tega zakona, ki jih zagrešijo
kupci v mejnih prodajalnah. Zaradi učinkovitosti sanacij je
predvidena tudi možnost izreka mandata kazni. Tudi v tem primeru
so za določitev višine zagrožene kazni upoštevani že veljavni
davčni in carinski predpisi.

11. člen

18. člen

Besedilo 11. člena določa, da se obmejna območja Republike
Slovenije na meji z Avstrijo, Italijo in Madžarsko uvrščajo med
območja s posebnimi razvojnimi problemi kot so opredeljena z
drugim odstavkom 22. Člena zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja. Zakon določa, da se na podlagi posebnega
programa, ki ga pripravi ministrstvo pristojno za razvoj v
sodelovanju z drugimi resorji in regionalnimi razvojnimi agencijami
prednostno usmerjajo spodbude pomembne za regionalni razvoj
in sredstva programa Phare čezmejnega sodelovanja, iz okvira
programov predpristopne pomoči Evropske Unije. Vlada je že v
letu 1999 predvidela številne aktivnosti, ki omogočajo pripravo
aktivnosti, zlasti v okviru program Phare čezmejnega sodelovanja,
v okviru katerega izvaja projekte oblikovanja podjetniških
inkubatorjev, industrijske cone na Jesenicah in tehnološkega parka
v Vrtojbi, ki dajejo osnovo za nadgraditev programov za
prestrukturiranje dejavnosti na državni meji.

Preoblikovanje prosto carinskih prodajaln v mejne prodajalne je
lahko učinkovito le, če bodo kršitve predpisanega ravnanja
primerno sankcionirane. Razpon kazni je določen v enakem
obsegu kot je to določeno za davčne prekrške. Upoštevan je
tretji odstavke 25.člena zakona o prekrških, ki omogoča, da se
za prekrške s področja davkov in financ določijo maksimumi
denarnih kazni, ki so do trikrat višji od tistih, predpisanih z zakonom
o prekrških.
19. člen
Po vsebini se prekrški, sankcionirani po tem zakonu ne razlikujejo
bistveno od carinskih prekrškov, določenih s carinskimi predpisi.
Zaradi učinkovitega sankcioniranja prekrškov zakon predvideva,
da bo organ, pristojen za odločanje o prekrških na prvi stopnji,
pristojni carinski urad. O pritožbi odloča, v skladu s splošno
zakonodajo o prekrških, Republiški senat za prekrške.

12. člen

20. člen

Z navedenimi ukrepi bomo pripomogli k hitrejšemu prestrukturiranju
dejavnosti povezanih z opustitvijo mejne funkcije na sedanji
državni meji. Opredeljenim presežnim delavcem bo omogočena
celovita strokovna pomoč in spremljanje, zagotovitev vključevanja
v izobraževalne programe in programe usposabljanja in s tem
zagotovitev čim hitrejšega prehoda v novo zaposlitev.

Besedilo predloga prvega in drugega odstavka 20.člena predloga
zakona določa, da se dovoljenja za poslovanje prostocarinskih
prodajaln, ki so bila izdana v skladu s 87.členom carinskega
zakona, razveljavijo po uradni dolžnosti. Carinski organi morajo
izdati ugotovitvene odločbe o razveljavitvi prvotnih dovoljenj do
1, januarja 2003, ki pa učinkujejo šele od vključno 1.januarja 2003
dalje.

13. člen

15. člen

Tretji odstavek 20.člena določa pogoje za nadaljnjo prodajo blaga
v prodajalnah na cestnih mejnih prehodih. Določba predstavlja
povezavo med tem zakonom in urejanjem carinskega statusa
blaga po carinskem zakonu. Zaradi zagotovitve učinkovitega
prehoda na nov način poslovanja in zato, da bi preprečili prodajo
carinskega blaga prej, preden je urejen carinski status tega blaga,
predlog zakona predvideva, da lahko prodajalne začnejo s prodajo
blaga šele potem, ko uredijo carinski status blaga na zalogi. To ne
pomeni, da morajo biti dajatve za to blago že plačane, to pomeni
le, da morajo pri pristojnih carinskih organih biti vložene, in z
njihove strani sprejete, ustrezne carinske deklaracije za blago na
zalogi.

V tem členu so opredeljeni izvajalci ukrepov in način dodeljevanja
sredstev za aktivno razreševanje delavcev, katerih delo je postalo
trajno nepotrebno. S sredstvi proračuna bodo delno finančno
razbremenjene gospodarske družbe, ki bodo prizadete zaradi
prestrukturiranja dejavnosti povezanih z opustitvijo mejne funkcije
na sedanji državni meji.

Predlog četrtega odstavka 20.člena podrobneje določa, kaj mora
vsebovati odločba o razveljavitvi dovoljenja iz 87.člena carinskega
zakona. V določbi niso sestavine odločbe navedene taksativno,
ampak gre le za minimalne vsebinske rešitve, ki jih mora vsebovati
odločba.po uradni dolžnosti, upošteva specifične posebnosti
vsakega konkretnega primera • v nekaterih primerih je mogoče

Z navedenima ukrepoma bomo spodbujali delavce, ki ne bodo
prizadeti zaradi opustitve mejne funkcije na sedanji državni meji k
odpiranju novih delovnih mest, na katerih bodo zaposlovali trajno
presežne delavce.
14.člen
Z navedenima ukrepoma bomo delavce, ki bodo izgubili delo
zaradi prestrukturiranja dejavnosti povezanih z opustitvijo mejne
funkcije na sedanji državni meji, spodbujali k samozaposlitvi.

poročevalec, št. 59

18

1. avgust 2000

22. člen

opravili popis blaga v dveh dneh, v drugem primeru v daljšem
časovnem obdobju. Enako se je mogoče prilagoditi okoliščinam
vsakega konkretnega primera glede ureditve carinskega statusa
blaga.

V skladu z veljavno zakonodajo na področju trošarin, tobačnih
izdelkov, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah, ni treba
označiti s tobačno znamko. V trenutku preoblikovanja prodajaln v
mejne prodajalne bi zato brez ustrezne prehodne rešitve morali
vse tobačne izdelke na zalogi opremiti s tobačnimi znamkami,
kar je praktično neizvedljivo, saj se mora tobačna znamka namestiti
pod celofanski ali drug papir. Določba 22. člena predloga zakona
omogoča imetnikom prodajaln, da tobačne izdelke, ki jih imajo na
zalogi in niso opremljeni s tobačno znamko, so pa zanje obračunali
ustrezno razliko v trošarini, prodajo v mejnih prodajalnah. Določba
torej velja le za tiste tobačne izdelke, ki jih imetnik prodajalne
zadrži v prodajalni z namenom, da jih proda pod novimi davčnimi
in carinskimi pogoji.

Bistvena pri urejanju zatečenega stanja v prodajalnah, ki zaradi
razveljavitve dovoljenj izgubijo status carinskih skladišč, je
ureditev carinskega statusa blaga, ki je na dan 31. Decembra
2002 na zalogi v prostih carinskih prodajalnah. V prostih carinskih
prodajalnah se namreč lahko prodaja blago, ki ima v skladu s
carinskimi predpisi status carinskega blaga, pa tudi blago, ki ima
status domačega blaga. Prehodni režim za domače blago je urejen
posebej v 21.členu zakona. Ker te prodajalne 1 januarja 2003 ne
bodo imele več statusa prostocarinskih prodajalne oziroma
carinskih skladišč, tudi prodaja carinskega blaga ni več možna.
Besedilo 3. točke tretjega odstavka omogoča imetnikom
prostocarinskih prodajaln, da uredijo carinski status blaga na
kakršen koli način, ki je dopusten s carinskimi predpisi. To pomeni,
da lahko to blago:
-sprostijo v prost promet
-zahtevajo uvedbo katerega koli od dolžnih carinskih postopkov,
za katerega so izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji
(nap.carinsko skladiščenje),
-ponovno izvozijo.

23. člen
S tem členom se minister za finance pooblašča, da izda izvedbene
predpise o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah iz 4.
ter 8. do 10. člena zakona ter podrobnejše predpise glede obračuna
razlike trošarine v skladu z 20. in 21. členom zakona.
24. člen

Obveznost za obračun uvoznih in drugih dajatev, ki se plačujejo
ob uvozu blaga (t.j.davka na dodano vrednost in trošarin) nastane
le v primeru sprostitve blaga v prost promet. Pri tem se v skladu
s splošnimi carinskimi določbami (151.člen carinskega zakona)
upoštevajo predpisi, ki so veljali na dan carinskega dolga tj. v
trenutku sprejemanja carinske deklaracije za sprostitev blaga v
prost promet. V skladu s četrtim odstavkom predlaganja 20. Člena
tega zakona se pri obračunu trošarin upošteva , da je bila 60
oziroma 90% trošarina plačana že prej, ko je bilo blago vnešeno
v prostocarinsko prodajalno . Peti odstavek pa določa postopek
za obračun trošarine -enako kot to velja tudi sicer za zakon
določa, da s trošarina obračuna kot da bi bila uvozna dajatev. To
pomeni, da trošarino obračuna skupaj z uvoznimi dajatvami in
DDV carinski organ ter da se vse dajatve plačajo v roku iz
153.člena carinskega zakona.

Besedilo 24.člena določa, da ministrstvo pristojno za razvoj v
sodelovanju z drugimi resorji in regionalnimi razvojnimi agencijami
pripravi program za strukturno prilagajanje dejavnosti povezanih
z opustitvijo mejne funkcije na sedanji državni meji ter določi
obseg in vrsto spodbud in prednostno usmerjanje spodbud
pomembnih za regionalni razvoj in sredstev programa Phare
čezmejnega sodelovanja, iz okvira programov predpristopne
pomoči Evropske unije. S tem bo omogočena dopolnitev aktivnosti,
ki že potekajo v okviru programa Phare čezmejnega sodelovanja
in obsegajo projekte oblikovanja podjetniških inkubatorjev,
industrijske cone na Jesenicah in tehnološkega parka v Vrtojbi, ki
dajejo osnovo za nadgraditev programov za prestrukturiranje
dejavnosti na državni meji.

21.člen

Z dnem, ko začnejo učinkovati določbe tega zakona o
preoblikovanju obstoječih prostocarinskih prodajaln v mejne
prodajalne, izgubijo veljavo določbe carinskega zakona, ki so
doslej določale njihovo poslovanje. V izogib kakršnemu koli dvomu,
kateri predpisi veljajo za mejne prodajalne, določba 25. člena
izrecno določa, da se za prostocarinske prodajalne na
mednarodnih cestnih mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo in
Madžarsko s 1. januarjem 2003 razveljavijo ustrezne določbe
carinskega zakona oziroma zakona o spremembah in dopolnitvah
carinskega zakona.

25. člen

Medtem ko 20. čl en določa prehodni režim za trošarinske izdelke,
ki so bili uvoženi v RS in kot carinsko blago prodajani v
prostocarinskih prodajalnah, pa se ta člen nanaša na prehodni
režima za trošarinske izdelke, ki si jih imetniki prostocarinskih
prodajaln nabavili v Sloveniji. V skladu s 7.točko tretjega odstavka
17.člena zakona o trošarinah so namreč vse osebe, ki imajo na
zalogi izven trošarinskih skladišč trošarinske izdelke, višina
trošarine pa se spremeni, dolžna obračunati razliko trošarine za
izdelek na zalogi. Tak režim je potreben tudi v primeru
preoblikovanja prostihcarinskih prodajaln v mejne prodajalne, saj
so bili trošarinski izdelki v prostocarinskih prodajalnah le delno
obremenjeni s trošarino (90% za alkoholne pijače in 60% ta
tobačne izdelke).

26. člen
Ta člen ureja uveljavitev zakona. Predvideno je, da bo zakon
uveljavljen 15 dan po objavi v Uradnem listu RS, njegove posledice
glede novih pogojev poslovanja pa zaradi načina oblikovanja
določb nastopijo šele s 1. januarjem 2003.

Zaradi lažjega prehoda na nov režim poslovanja je predviden
dokaj dolg plačilni rok za plačilo razlike trošarine (60 dni od
podpisa).
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(MROSPT)

- EPA 1245 - II

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

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 334-03/98-4
Ljubljana, 06.07.2000
Vlada Republike Slovenije je na 6- seji dne 6. julija 2000 določila
besedilo:

-

Alojz Peterle, minister za zunanje zadeve,
dr. Marjan Senjur, minister za ekonomske odnose in razvoj,
Mitja Drobnič, državni sekretar v Ministrstvu zunanje zadeve
Anton Grabeljšek, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
PRISTOPU ROMUNIJE K SREDNJEEVROPSKEMU
SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI S PROTOKOLOMA 17
IN 21 TER PRILOGAMI,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

dr. Verica Trstenjak
GENERALNA SEKRETARKA

l.člen

2. člen

Ratificira se Sporazum o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini s Protokoloma 17 in 21 ter Prilogami,
sklenjen 12. aprila 1997 v Bukarešti.

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:
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Republiko Madžarsko na eni strani in Romunijo na drugi
strani so navedene v Protokolu 15,

Češka republika, Republika Madžarska, Republika Poljska,
Slovaška republika in Republika Slovenija na eni strani in Romunija
na drugi strani (v nadaljnjem besedilu pogodbenice)

Republiko Poljsko na eni strani in Romunijo na drugi strani
so navedene v Protokolu 16,

ponovno potrjujejo svojo zavezanost načelom tržnega
gospodarstva, ki je podlaga za njihove odnose,

Republiko Slovenijo na eni strani in Romunijo na drugi
strani so navedene v Protokolu 17.

upoštevajo pozitivni razvoj medsebojnega gospodarskega
sodelovanja med pogodbenicami,
želijo prispevati k procesu vključevanja v Evropo z razširitvijo
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini,

6. člen

upoštevajo deklaracije predsednikov vlad, sestavljene 25.
novembra 1994 v Poznanju, 11. septembra 1995 v Brnu in 13.
septembra 1996 v Jasni,

1. Za izvajanje določb prvega odstavka 12. člena
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini se s tem
določijo protokoli 18, 19, 20 in 21 k Srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini in priložijo k temu sporazumu.

se sklicujejo na uradno prošnjo Romunije z dne 10. aprila 1996,
da pristopi k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini,

2. Določbe za medsebojno dodeljevanje koncesij za kmetijske
izdelke med:

upoštevajo Sporazum o dopolnitvi Srednjeevropskega sporazuma
o prosti trgovini, podpisan v Brnu 11. septembra 1995,

Češko republiko in Slovaško republiko na eni strani in
Romunijo na drugi strani so navedene v Protokolu 18,

in so v skladu z določbami 39. a člena Srednjeevropskega
sporazuma o prosti trgovini

Republiko Madžarsko na eni strani in Romunijo na drugi
strani so navedene v Protokolu 19,

sklenile:

Republiko Poljsko na eni strani in Romunijo na drugi strani
so navedene v Protokolu 20,
Republiko Slovenijo na eni strani in Romunijo na drugi
strani so navedene v Protokolu 21.

1. člen
Romunija pristopi k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti
trgovini.

7. člen
Določbe drugega odstavka 5. člena in drugega odstavka 7. člena
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini ne obsegajo 0,25odstotne ad valorem dajatve za carinsko evidentiranje, ki se
uporablja v Romuniji pri uvozu in izvozu izdelkov v Češko
republiko, Republiko Madžarsko, Republiko Poljsko, Slovaško
republiko in Republiko Slovenijo. Zadevna dajatev se odpravi
najpozneje do 31. decembra 1997.

2. člen
Romunija sprejme Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini z
vsemi njegovimi spremembami, podpisanimi pred podpisom tega
sporazuma, in ga v celoti uporablja v skladu z določbami tega
sporazuma.
•
t
3. člen

8. člen

Kjer koli se Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini sklicuje
na pogodbenice in so izrecno navedene vse države, se razume,
da to vključuje tudi Romunijo.

Količinske omejitve pri uvozu ali ukrepi z enakovrednim učinkom,
na katere se nanaša drugi odstavek 8. člena Srednjeevropskega
sporazuma o prosti trgovini in ki so določene v prilogah lll/a, lll/b
in 11 l/c k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, se
uporabljajo tudi za uvoz izdelkov s poreklom iz Romunije ob
upoštevanju določb iz Priloge k 8. členu tega sporazuma.

4. člen
Osnovna carina, omenjena v prvem odstavku 4. člena
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini, je za Romunijo
carinska stopnja za državo z največjimi ugodnostmi, ki se je
uporabljala na dan 1. januarja 1993.

9. člen
V odnosu do Češke republike, Republike Madžarske, Republike
Poljske, Slovaške republike in Republike Slovenije odprava
količinskih omejitev pri izvozu iz Romunije, dogovorjena v drugem
odstavku 9. člena Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini,
ne velja za izdelke, naštete v Prilogi k 9. členu tega sporazuma.
Zadevne omejitve se odpravijo do 31. decembra 1997.

5. člen
1. Za izvajanje določb drugega odstavka 3. člena
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini se s tem
določijo protokoli 14, 15, 16 in 17 k Srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini in priložijo k temu sporazumu.

10. člen

2. Določbe o odpravi carin pri uvozu med:

Za namene tega sporazuma se razume, da se Protokol 7
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini, ki se nanaša na

Češko republiko in Slovaško republiko na eni strani in
Romunijo na drugi strani so navedene v Protokolu 14,

1. avgust 2000
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opredelitev pojma "izdelki s poreklom" in metode upravnega
sodelovanja, uporablja tudi za izdelke s poreklom iz Romunije ob
upoštevanju določb iz Priloge k 10. členu tega sporazuma.

3. Dokler sporazum ne začne veljati v skladu s prvim odstavkom
tega člena, bodo Češka republika, Republika Madžarska,
Republika Poljska, Slovaška republika in Republika Slovenija
uporabljale ta sporazum začasno od 1. julija 1997 pod pogojem,
da Romunija pred 1. junijem 1997 uradno obvesti druge
pogodbenice, da so izpolnjene njene notranjepravne zahteve
za začetek veljavnosti tega sporazuma in da bo Romunija
uporabljala ta sporazum od 1. julija 1997.

11. člen
Sklicevanje na sodelovanje pri carinskih zadevah iz drugega
odstavka 16. člena Srednjeevropskega sporazuma o prosti
trgovini se razume tako, da bo medsebojna pomoč pristojnih
upravnih organov za carinske zadeve Češke republike in
Slovaške republike na eni strani in Romunije na drugi strani
potekala v skladu z določbami iz Priloge k 11. členu tega
sporazuma.

4. Z začetkom veljavnosti tega sporazuma s skupno privolitvijo
pogodbenic, ki jih to zadeva, izraženo v tem sporazumu,
prenehata veljati sporazuma o prosti trgovini, sklenjena med:
- Češko republiko in Romunijo, podpisan v Pragi 24. oktobra
1994;

12. člen

- Slovaško republiko in Romunijo, podpisan v Bukarešti 11.
novembra 1994.

1. V odnosih med Češko republiko in Slovaško republiko na eni
strani in Romunijo na drugi strani se navedbe o vidnih naročilih
v 24. členu Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini
razumejo za javna naročila in se obdobje, navedeno v drugem
odstavku 24. člena, konča najpozneje do 31. decembra 1998.

5. Z začetkom začasne uporabe tega sporazuma se med
njihovimi pogodbenicami prenehajo uporabljati sporazumi o
prosti trgovini, omenjeni v četrtem odstavku.
V DOKAZTEGA so podpisani pooblaščenci, ki so bili za to pravilno
pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

2.Dogovorjeno je, da bodo na podlagi tretjega odstavka 24. člena
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini v Skupnem
odboru posvetovanja o tem, da se določbe prvega in drugega
odstavka razširijo še na druge pogodbenice.

SESTAVLJENO v Bukarešti dne 12. aprila 1997 v enem
verodostojnem izvodu v angleškem jeziku, ki se hrani pri vladi
Poljske. Depozitar izroči overjene kopije vsem pogodbenicam.

13. člen
Ta sporazum je sestavni del Srednjeevropskega sporazuma o
prosti trgovini.

Za Češko republiko
Vladimir Dlouhy l.r

14. člen

Za Romunijo
Calin Popescu Tariceanu

Za Republiko Madžarsko
Szabolcs Fazakas I. r

1. Ta sporazum začne veljati trideseti dan po datumu, ko
depozitar od pogodbenic Srednjeevropskega sporazuma o
prosti trgovini in od Romunije prejme zadnjo notifikacijo o tem,
da so končani postopki, potrebni za ta namen.

Za Republiko Pol|sko
Wieslaw Kaczmarek l.r
t
Za Slovaško republiko
Karol Česnek l.r

2. Depozitar takoj obvesti vse pogodbenice o končanih
postopkih, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma.

Za Republiko Slovenijo
dr. Marjan Senjur l.r

poročevalec, št. 59
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PRILOGA K 8. ČLENU

1.

Češka republika in Slovaška republika najkasneje do konca prehodnega obdobja
odpravita poleg količinskih omejitev pri uvozu in ukrepov z enakovrednim učinkom
za izdelke, naštete v Prilogi III/a Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini, tudi
količinske omejitve pri uvozu in ukrepe z enakovrednim učinkom za spodaj naštete
izdelke s poreklom iz Romunije:

2702
8418*

2.

Republika Madžarska določi navedene letne zgornje meje za izdelke s poreklom iz
Romunije:

Detergenti za gospodinjstvo
Obutev
oblačila
izdelki
avtomobili
ribe

100.000
200.000
Vrhnja
1.800.000
Drugi industrijski
100.000
Novi osebni
350
Ribe, konzervirane
100.000

USD
USD
USD
USD
enot
USD

Tu določene zgornje meje se uporabljajo, dokler Republika Madžarska ne odpravi
količinskih omejitev za te izdelke. Od začetka leta 1998 dalje Republika Madžarska
vsako leto pregleda izkoriščenost zgornjih mej in med drugim prouči možnosti za
njihovo zvišanje.

V Slovaški republiki se uporablja samo za izdelke, ki vsebujejo snovi, škodljive za
zemeljski ozonski plašč.

1. avgust 2000
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PRILOGA K 9. ČLENU

1. SEZNAM INDUSTRIJSKIH IZDELKOV S POREKLOM IZ
ROMUNIJE, KI SE ZAČASNO NE SMEJO IZVAŽATI

ex.

poročevalec, št. 59

25151100
25151220 debeline med 2 in 4 cm
25151250
25151290
26202000
270900
27100071
27100072
27100074
27100076
27100077
27100078
271112
271113
30021091
300290
44011000
44012100
44012200
44013090
440310
440320
44039100
44039200
440399
44041000
44042000
44061000
44069000
44079-1

26

1. avgust 2000

ex.

44079910-

ex.
ex.

ex.

44079930 44079950 44079993
44079998
44089081
44089089
44092091 -

ex.
ex.

44092099 44129910-

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

4415101044152020441520904416001044160090441890104418909047010090
47031100
47041100
47042100
47050000
71121000
71122000
71129000
72041000
720421
72042900
72043000
72044110
72044199
72044991
72044999
720450
72061000

ex.

1. avgust 2000

iz laškega oreha,
jesenovine
prav tako
prav tako

Sycamore javora, sladke češnje,

Ulmusa,

drugo iz Sycamore javora, sladke češnje, Ulmusa, jesenovine

iz laškega oreha, Sycamore javora, sladke češnje, Ulmusa,
jesenovine
prav tako
iz hrasta, laškega oreha, Sycamore javora, sladke češnje,
Ulmusa, jesenovine
prav tako
prav tako
prav tako
iz hrasta
iz hrasta
deli ogrodja za konstrukcije, splave, pažnice in drogove
prav tako

27
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ex.

72069000
72071111
72071114
72071116
72071210
72071911
72071914
72071916
72071931
72071990
72072011
72072015
72072017
72072032
72072051
72072055
72072057
72072071
72241000
72249001
72249005 -

ki vsebuje po teži 0,7 % ali manj ogljika, manj kot 0,5 % ali
več, toda do 1,2 % mangana in 0,6 % ali več, toda do 2,3 %
silicija in 0,0008 % bora ali več.

72249008
72249015
72249031
72249039
73021090
74011000
74012000
74020000
74031100
74031200
74031300
74031900
74032300
74032900
740400
74050000

poročevalec, št. 59
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ex.
ex.
ex.

ex.
ex.

ex.

74071000- palice iz elektrolitnega bakra (pridobljene z litjem)
74072100- pridobljeno z litjem
74121000
74153200- pridobljeno z litjem
74199100
74199900
76012091 - kot ingoti ali v tekočem stanju, vključujoč ATO in AT 1
76012099- drugi, vključujoč ATO in AT 1
760200
78019100
78019910
78019999 - drugi (svinec, ki vsebuje večinoma druge elemente)
78020000
790112
790200
80020000

2. SEZNAM INDUSTRIJSKIH IZDELKOV S POREKLOM IZ ROMUNIJE, ZA KATERE
SE UPORABLJAJO IZVOZNE KVOTE
26203000
410110
41012100
41012200
41012900
410130
410210
41022100
41022900
41039000
41041030
41042210
41051210
41051910

1. avgust 2000
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ex.
ex.

ex.

ex.
ex.
ex.

ex.
ex.

poročevalec, št. 59

4403991044039999 •
440710
440792
440799
44092091 ■
44184000
47032100
51011100
51011900
72044191
72044910
72044930
74032100
74032200
74122000
76012091
76012099
78011000
78019991
79011100

topolovina (za celulozo)
drugi (vrba za celulozo)

iz hrasta

strižena volna, neoprana
druga, neoprana
odpadki in ostanki plovil, pomorskih objektov, lokomotiv in
vagonov

ingoti drugorazrednega aluminija z oznako, razen ATO in AT 1
drugo, razen ATO in AT 1
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PRILOGA K 10. ČLENU

Za izvajanje določb Protokola 7 Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini so potrebne
navedene spremembe:
1.

4. člen

V prvem odstavku tega člena se črta beseda "Romunije".
2.

18. člen

V četrtem odstavku v zvezi s potrdili o prometu blaga EUR.l, izdanimi za nazaj, se romunski
inačici doda:
"EMIS A POSTERIORI"
3.

19. člen

V drugem odstavku v zvezi z izdajo dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.l se romunski
inačici doda:
"DUPLICAT"

4.

39. člen - Prehodno obdobje

Določbe 39. člena se ne uporabljajo med Romunijo in Češko republiko oziroma med
Romunijo in Slovaško republiko; prehodno obdobje med Romunijo in Češko republiko
oziroma med Romunijo in Slovaško republiko se razume, kot sledi:
1. Pristojni carinski organi Romunije, Češke republike in Slovaške republike sprejmejo
v okviru tega protokola kot veljavni dokaz o poreklu blaga:

1. avgust 2000

(a)

dolgoročna potrdila o prometu blaga EUR.l, izdana v smislu predhodnih
Protokolov 3 sporazumov med Romunijo in Češko republiko oziroma
med Romunijo in Slovaško republiko, potrjena z žigom pristojnih
carinskih organov države izvoznice;

(b)

potrdila o prometu blaga EUR.l v smislu predhodnih Protokolov 3,
vnaprej potrjena z žigom pristojnih carinskih organov države izvoznice;

(c)

potrdila o prometu blaga EUR.l, izdana v smislu predhodnih Protokolov
3 sporazumov med Romunijo in Češko republiko oziroma med
Romunijo in Slovaško republiko, potrjena s posebnim žigom
pooblaščenega izvoznika, ki so ga pooblastili carinski organi države
izvoznice;
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(d)

izjavo na računu, izdano v smislu predhodnih Protokolov 3.

2. Prošnje za naknadno preverjanje naštetih dokumentov sprejmejo pristojni carinski
organi Romunije, Češke republike in Slovaške republike v obdobju dveh let od
izdaje ali izpolnjenega zadevnega dokazila o poreklu. To preverjanje bo potekalo v
skladu z določbami VI. oddelka Protokola 7.

5.

Priloga IV k Protokolu 7

Romunski inačici izjave na računu se doda:
"Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizatia vamala
nr
( ')] declara ca, exceptand cazul in care in mod expres este indicat altfel, aceste
produse sunt de origine preferentiala
( 2)"

poročevalec, št. 59
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PRILOGA K 11. ČLENU

2. Na zaprosilo organa prosilca bo zaprošeni organ tega obvestil,
ali je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene pogodbenice, pravilno
uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, in kjer je primerno, točno
navedel carinski postopek, uporabljen za blago.
3. Na zaprosilo organa prosilca mora zaprošeni organ sprejeti
potrebne ukrepe za zagotovitev posebnega nadzora nad:

MEDSEBOJNA POMOČ V CARINSKIH
ZADEVAH

(a) fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere se utemeljeno
domneva, da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo;

1. ČLEN
Opredelitev pojmov

(b) gibanjem blaga, za katero je bilo sporočeno, da bi lahko
povzročilo znatne kršitve carinske zakonodaje;

Za namene te priloge:

(c) prevoznimi sredstvi, za katere se upravičeno domneva,
da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri kršenju
carinske zakonodaje.

(a) "carinska zakonodaja" pomeni na carinskih območjih
pogodbenic veljavne določbe, ki urejajo uvoz, izvoz in tranzit
blaga in njegovo podrejanje vsakršnemu drugemu carinskemu
postopku, vključno ukrepe prepovedi, omejevanja in nadzora, ki
so jih sprejele te pogodbenice;

4. ČLEN
Spontana pomoč

(b) "carinske dajatve" pomenijo vse carine, davke, pristojbine in/
ali druge takse, ki se odmerjajo in pobirajo na ozemljih pogodbenic
pri uporabi carinske zakonodaje, ne vključujejo pa pristojbin in
taks, katerih znesek je omejen na približne stroške opravljenih
storitev;

Pogodbenice v okviru svojih pristojnosti zagotovijo druga drugi
pomoč, če menijo, da je to potrebno za pravilno uporabo carinske
zakonodaje, še posebej kadar dobijo informacije, ki se nanašajo
na:

(c) "organ prosilec" pomeni pristojni upravni organ, ki ga je za ta
namen pooblastila pogodbenica in ki zaprosi za pomoč v carinskih
zadevah;

posle, s katerimi je bila kršena, je kršena ali bi bila lahko
kršena ta zakonodaja in ki bi lahko zanimali drugo
pogodbenico;

(d) "zaprošeni organ" pomeni pristojni upravni organ, ki ga je za
ta namen pooblastila pogodbenica in ki prejme zaprosilo za pomoč
v carinskih zadevah;

nove načine ali metode, uporabljene pri uresničevanju takih
poslov;

(e) "kršitev" pomeni vsako kršitev carinske zakonodaje kot tudi
vsak poskus kršitve take zakonodaje;

blago, za katero je znano, da v zvezi z njim prihaja do resnega
kršenja carinske zakonodaje pri uvozu, izvozu, tranzitu ali
kaki drugi obliki carinskega postopka;

(f) "carinski organ" pomeni v Romuniji Ministrstvo za finance Splošno upravo za carine (Ministerul Finantelor- Directia Generala
a Vamilor), v Češki republiki Ministrstvo za finance - Splošno
upravo za carine (Ministerstvo financi - Generalni reditelstvi cel)
in v Slovaški republiki - Carinsko upravo (Čolne riaditelstvo).

osebe, za katere se ve ali sumi, da kršijo ali so kršile carinsko
zakonodajo, ki velja na ozemlju druge pogodbenice;
prevozna sredstva ali zabojnike, za katere se ve ali sumi, da
so bili, so ali bi lahko bili uporabljeni pri kršenju zakonodaje, ki
velja na ozemlju druge pogodbenice.

2. ČLEN
Obseg uporabe

5. ČLEN
Dostava/obveščanje

1. Pogodbenice pomagajo druga drugi na način in pod pogoji,
navedenimi v tej prilogi, pri zagotavljanju pravilne uporabe carinske
zakonodaje, še posebej s preprečevanjem, odkrivanjem in
preiskovanjem kršitev te zakonodaje.

Na zaprosilo organa prosilca sprejme zaprošeni organ v skladu
s svojo zakonodajo vse potrebne ukrepe za:

2.Pomoč pri carinskih zadevah, predvidena v tej prilogi, se nanaša
na carinski organ pogodbenice, ki je pristojen za uporabo te priloge.
Pomoč ne bo v škodo pravil, ki urejajo medsebojno pomoč v
kazenskih zadevah. Prav tako ne pokriva informacij, dobljenih v
okviru izvajanja pooblastil po zaprosilu pravosodnega organa,
razen če se ti organi s tem strinjajo.

dostavo vseh dokumentov,
sporočanje vseh odločitev,
ki sodijo v okvir te priloge, naslovniku, ki biva ali je ustanovljen na
njegovem ozemlju. V takem primeru se uporablja člen 6 (3).
6. ČLEN
Oblika in vsebina zaprosil za pomoč

3. ČLEN
Pomoč na zaprosilo

1. Zaprosila po tej prilogi morajo biti pisna. Zaprosilo morajo
spremljati dokumenti, potrebni za obravnavo takih zaprosil. Kadar
je to zaradi nujnosti razmer potrebno, je mogoče sprejeti ustna
zaprosila, ki pa jih je treba takoj pisno potrditi.

1. Na zaprosilo organa prosilca bo zaprošeni organ preskrbel
tako pomoč z vsemi ustreznimi informacijami, ki bodo temu
omogočile, da se prepriča, ali se carinska zakonodaja pravilno
uporablja, vključno z informacijami glede opaženih ali načrtovanih
dejanj, ki kršijo ali bi lahko kršila tako zakonodajo.

1. avgust2000
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kršitev industrijske, poslovne ali strokovne tajnosti na ozemlju te
pogodbenice.

2. Zaprosila na podlagi prvega odstavka tega člena morajo
vsebovati tele podatke:
(a) organ prosilec, ki da zaprosilo,

2. Če zaprosilu za pomoč ni mogoče ugoditi, je treba organ prosilca
o tem brez odlašanja uradno obvestiti in mu sporočiti razloge za
zavrnitev.

(b) zaprošeni ukrep,

3. Kadar carinski organ zaprosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel
zagotoviti, če bi ga zanjo zaprosil carinski organ druge
pogodbenice, mora na to dejstvo v svojem zaprosilu opozoriti.
Zaprošeni organ odloči o ugoditvi takemu zaprosilu po lastni
presoji.

(c) predmet zaprosila in razlog zanj,
(d) zakoni, predpisi in drugi pravni elementi v zvezi s tem,
(d) čim natančnejše in celovitejše navedbe o fizičnih ali
pravnih osebah, ki so predmet preiskav;

10. ČLEN
Obveznost spoštovanja zaupnosti

(f) povzetek pomembnih dejstev, razen v primerih,
predvidenih v 5. členu.

1. Vsaka informacija, sporočena v kakršni koli obliki v skladu s to
prilogo, je zaupna. Varovana je z obvezo uradne tajnosti in je
deležna zaščite, ki jo dodeljuje ustrezna zakonodaja, veljavna v
pogodbenici, ki jo je prejela.

3. Zaprosila je treba predložiti v uradnem jeziku zaprošenega
organa ali v jeziku, ki je za ta organ sprejemljiv.
4. Če zaprosilo ne ustreza formalnim zahtevam, je mogoče
zahtevati popravek ali dopolnitev; seveda pa se lahko odredijo
preventivni ukrepi.

2. Osebni podatki se ne posredujejo, kadar obstajajo utemeljeni
razlogi, da bi prenos ali uporaba posredovanih podatkov lahko
kršila temeljna pravna načela ene izmed pogodbenic, in še
posebej, če bi zadevna oseba lahko utrpela nedopustno škodo.
Pogodbenica, ki informacijo prejme, obvesti pogodbenico, ki je
tako informacijo dala, na njeno zahtevo o tem, kako je uporabila
dano informacijo in kakšne rezultate je dosegla.

7. ČLEN
Ugoditev zaprosilom
1. Da bi ugodil zaprosilu za pomoč, bo zaprošeni organ - če ta ne
more ukrepati na lastno odgovornost, pa upravni oddelek, na
katerega je ta organ naslovil zaprosilo - postopal v okviru svoje
pristojnosti in razpoložljivih sredstev, kot da bi ukrepal na svojo
odgovornost ali na zaprosilo drugih organov iste pogodbenice, in
bo preskrbel informacije, ki jih že ima, opravil ustrezne poizvedbe
ali se dogovoril za njihovo izvedbo.

3. Osebni podatki se lahko posredujejo le carinskim organom, če
pa so potrebni za pregon, pa tudi javnemu tožilstvu in sodnim
organom. Druge osebe ali organi lahko pridobijo take informacije
le na podlagi predhodnega pooblastila pogodbenice, ki informacije
daje.
4. Pogodbenica, ki informacije daje, preveri in potrdi točnost
informacij, ki bodo posredovane. Kadar je videti, da so bile
posredovane informacije netočne ali da jih je treba zbrisati, mora
biti pogodbenica, ki informacije dobi, o tem nemudoma obveščena.
In ta jih je dolžna popraviti ali zbrisati.

2. Zaprosilom za pomoč bo ugodeno v skladu z zakoni, predpisi
in drugimi pravnimi akti zaprošene pogodbenice.
3. Pravilno pooblaščene uradne osebe pogodbenice lahko
sporazumno z drugo vpleteno pogodbenico in v okviru pogojev,
ki jih ta določi, dobijo od služb zaprošenega organa ali drugega
organa, za katerega je zaprošeni organ odgovoren, informacije
glede kršitev carinske zakonodaje, ki jih organ prosilec potrebuje
za namene te priloge.

5. Prizadeta oseba lahko na zahtevo dobi informacije o
shranjevanju podatkov in o namenu shranjevanja, kar pa ne
posega v primere prevladujočega javnega interesa.

4. Uradne osebe pogodbenice so s pristankom druge
pogodbenice lahko navzoče pri poizvedbah, ki se opravljajo na
ozemlju slednje.

11. ČLEN
Uporaba informacij
1. Dobljene informacije se uporabijo le za namene te priloge in jih
je mogoče v vsaki pogodbenici uporabljati za druge namene le s
predhodnim pisnim pristankom carinskega organa, ki je dal
informacije, zanje pa veljajo vse omejitve, ki jih določi ta organ. Te
določbe ne veljajo za informacije v zvezi s kaznivimi dejanji, ki se
nanašajo na mamila in psihotropne snovi. Take informacije je
mogoče sporočiti drugim organom, ki so neposredno vključeni v
boj proti nedovoljenemu prometu z mamili, v mejah 2. člena.

8. ČLEN
Oblika, v kateri je treba sporočiti informacije
1. Zaprošeni organ sporoči izsledke poizvedb organu prosilcu v
obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in
podobnega.
2. Dokumente, predvidene v prvem odstavku, lahko nadomestijo
računalniški podatki, pripravljeni v kakršni koli obliki z enakim
namenom.

2. Prvi odstavek ne ovira uporabe informacij v morebitnih sodnih
ali upravnih postopkih, sproženih pozneje zaradi ravnanja, ki ni v
skladu s carinsko zakonodajo.

9. ČLEN
Izjeme pri obveznosti zagotavljanja pomoči

3. Pogodbenice lahko v svojih dokaznih spisih, poročilih in
pričevanjih ter postopkih in tožbah pred sodišči uporabljajo
dobljene informacije in proučene dokumente kot dokazila v skladu
z določbami te priloge.

1. Zaprošeni organ lahko odreče pomoč, jo zagotovi deloma ali
po določenih pogojih oziroma zahtevah, če bi to lahko škodovalo
suverenosti zaprošene pogodbenice, njenemu javnemu redu,
varnosti ali drugim bistvenim interesom ali pa bi lahko vključevalo
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4. Izvirnike spisov in dokumentov je mogoče zahtevati le v
primerih, ko bi bile overjene kopije nezadostne, in če državna
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13. ČLEN
Stroški pomoči

zakonodaja to dovoljuje. Izvirnike, ki so bili dani, je treba nemudoma
vrniti, kakor hitro preneha obstajati razlog, zaradi katerega so bili
priskrbljeni drugi pogodbenici.

Pogodbenice se odpovedujejo vsem medsebojnim zahtevkom
za povračilo stroškov, nastalih na podlagi te priloge, razen
ustreznih stroškov izvedencev in prič ter tolmačev in prevajalcev,
ki niso državni uslužbenci.

12. ČLEN
Izvedenci in priče
Uradno osebo zaprošenega organa je mogoče pooblastiti, da v
mejah dodeljenega pooblastila nastopi kot izvedenec ali priča v
sodnih ali upravnih postopkih glede zadev, ki jih ureja ta protokol
in so v sodni pristojnosti druge pogodbenice, in da predloži
predmete, dokumente ali njihove overjene kopije, ki bi bili potrebni
za postopek. V pozivu, da se nekdo zglasi, mora biti posebej
navedeno, o kakšni zadevi in na podlagi kakšnega naslova ali
kvalitikacije bo uradna oseba zaslišana.

14. ČLEN
Izvajanje
1. Izvajanje te priloge se zaupa carinskim organom pogodbenic.
Ti odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, potrebnih za
njeno uporabo, ob upoštevanju pravil za varstvo podatkov.
2.Pogodbenice se med seboj posvetujejo in naknadno obveščajo
o podrobnih pravilih za izvajanje, sprejetih v skladu z določbami
te priloge.
3. Carinski organi pogodbenic se lahko dogovorijo, da njihove
preiskovalne službe med seboj neposredno komunicirajo.

1. avgust 2000
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PROTOKOL 17

(omenjen v drugem odstavku 3. člena)

ODPRAVA CARIN
MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI
IN ROMUNIJO NA DRUGI STRANI

1.
Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Romuniji za izdelke s poreklom iz Republike
Slovenije, naštete v Prilogi A k temu protokolu, se postopoma zmanjšujejo v skladu z
naslednjim časovnim razporedom:
■
•
■
■

na dan začetka uporabe sporazuma
1. januarja 1998
1. januarja 1999
1. januarja 2000

-

na 75 % osnovne carinske dajatve,
na 50 % osnovne carinske dajatve,
na 25 % osnovne carinske dajatve,
odpravijo se preostale carinske dajatve.

2.
Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Romuniji za izdelke s poreklom iz Republike
Slovenije, naštete v Prilogi B k temu protokolu, se postopoma zmanjšujejo v skladu z
naslednjim časovnim razporedom:
•
■
■
•
■

na dan začetka uporabe sporazuma
1. januarja 1998
1. januarja 2000
1. januarja 2001
1. januarja 2002

-

na 70 % osnovne carinske dajatve,
na 60 % osnovne carinske dajatve,
na 40 % osnovne carinske dajatve,
na 20 % osnovne carinske dajatve,
odpravijo se preostale carinske dajatve.

3.
Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Romuniji za izdelke s poreklom iz Republike
Slovenije, naštete v Prilogi C k temu protokolu, se postopoma zmanjšujejo v skladu z
naslednjim časovnim razporedom:
■
•
•
•

na dan začetka uporabe sporazuma
1. januarja 1998
1. januarja 2000
1. januarja 2001
1. januarja 2002

- na 80 % osnovne carinske dajatve,
- na 60 % osnovne carinske dajatve,
- na 40 % osnovne carinske dajatve,
- na 20 % osnovne carinske dajatve,
- odpravijo se preostale carinske dajatve.

4.
Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Romuniji za izdelke s poreklom iz Republike
Slovenije, ki niso našteti v Prilogah A, B in C k temu protokolu, se odpravijo na dan začetka
uporabe tega sporazuma.
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5.
Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji za izdelke s poreklom iz
Romunije, naštete v Prilogi D k temu protokolu, se postopoma zmanjšujejo v skladu z
naslednjim časovnim razporedom:
- na dan začetka uporabe sporazuma
- 1. januarja 1998
- 1. januarja 1999
1. januarja 2000
dajatve.

- na 75 % osnovne carinske dajatve,
- na 50 % osnovne carinske dajatve,
- na 25 % osnovne carinske dajatve,
- odpravijo se preostale carinske

6.
Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji za izdelke s poreklom iz
Romunije, naštete v Prilogi E k temu protokolu, se postopoma zmanjšujejo v skladu z
naslednjim časovnim razporedom:
- na dan začetka uporabe sporazuma
- 1. januarja 1998
- 1. januarja 1999
- 1. januarja 2000
- 1. januarja 2001
dajatve.

-

na 80 % osnovne carinske dajatve,
na 60 % osnovne carinske dajatve,
na 40 % osnovne carinske dajatve,
na 20 % osnovne carinske dajatve,
odpravijo se preostale carinske

7.
Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji za izdelke s poreklom iz
Romunije, ki niso našteti v Prilogah D in E k temu protokolu, se odpravijo na dan začetka
uporabe tega sporazuma.
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PRILOGA A K PROTOKOLU 17

28151100
28151200
28362000
31021010
31021090
31022100
31023010
31023090
31031010
31031090
31052010
31052090
32041100
32041200
32041300
32041400
32041600
32041700
32041900
32049000
32071000
32074010
32074020
32074030
32074080
32081010
32081090
32082010
32082090
32089011
32089013
32089019
32089091
32089099
32091000
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32099000
33041000
33042000
33043000
33049100
33049900
33051000
33052000
33053000
33059010
33059090
33072000
34021110
34021190
34021200
34021300
34021900
34022010
34022090
34029010
34029090
38081010
38081090
38082080
38083023
38083027
38083090
38084090
38089010
39011010
39011090
39012010
39012090
39019010
39019020

39019090
39021000
39023000
39029010
39029020
39029090
39041000
39042200
39049000
39094000
39095010
39095090
39172110
39172199
39172210
39172299
39172310
39172399
39232100
39232910
40091000
40092000
40093000
40094000
40095030
40095050
40095070
40095090
40101100
40101200
40101300
40101900
40102100
40102200
40102300
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40102400
40102900
40111000
40112010
40112090
40114010
40114091
40114099
40115010
40115090
40119130
40119190
40119910
40119990
40121030
40121050
40121080
40122090
40129010
40129090
40131010
40131090
40132000
40161090
40169100
40169200
40169390
40169500
40169930
40169952
40169958
40169982
40169988
44081010
44081030
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44081050
44081091
44081099
44083111
44083121
44083125
44083130
44083951
44083961
44083965
44083970
44083991
44083999
44089011
44089021
44089025
44089035
44089089
44091011
44091019
44091090
44092011
44092019
44092091
44092099
44101110
44101190
44101910
44101930
44101950
44101990
44109000
44111100
44111900
44112900
44113900
44119900
48089000
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44121390
44121400
44121900
44122210
44122291
44122299
44122300
44122920
44122980
44129210
44129291
44129299
44129300
44129920
44129980
44130000
44140010
44140090
44151010
44151090
44152020
44152090
48010090
48021000
48022000
48023000
48024010
48024090
48025110
48025190
48025220
48025280
48025320
48025380
48026011
48026019
48026091
48101110

48026099
48030010
48030031
48030039
48030090
48041111
48041115
48041119
48041190
48041911
48041919
48041931
48041935
48041939
48041990
48042110
48042190
48042910
48042990
48043110
48043151
48043159
48043190
48043910
48043951
48043959
48043990
48044110
48044191
48044199
48044210
48044290
48044910
48044990
48045110
48045190
48045210
48101191
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48045290
48045910
48045990
48051000
48052100
48052210
48052290
48052300
48052910
48052990
48053010
48053090
48054000
48055000
48056010
48056020
48056040
48056060
48056090
48057011
48057019
48057090
48058011
48058019
48058090
48061000
48062000
48063000
48064010
48064090
48071000
48079010
48079050
48079090
48081000
48082000
48083000
48101199
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48101200
48102100
48102911
48102919
48102990
48103100
48103210
48103290
48103900
48109110
48109130
48109190
48109910
48109930
48109990
48111000
48113100
48114000
48119010
48119090
48120000
48131000
48132000
48139010
48139090
48141000
48142000
48143000
48149010
48149090
48150000
48161000
48162000
48163000
48169000
48171000
48172000
72085490
72089010
72089090
72091500
72091610
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48173000
48181010
48181090
48182010
48182091
48182099
48183000
48184011
48184013
48184019
48184091
48184099
48185000
48191000
48192010
48192090
48193000
48194000
48195000
48196000
48201010
48201030
48201050
48201090
48202000
48203000
48204010
48204090
48205000
48209000
48211010
48211090
48219010
48219090
48221000
48229000
48231111
72091690
72091710
72091790
72091810
72091891

48231119
48231190
48231900
48232000
48234000
48235110
48235190
48235910
48235990
48236010
48236090
48237010
48237090
48239015
54011011
54011019
54011090
60019110
60024210
60029210
62171000
62179000
64041100
68022100
68022200
68022300
68022900
68029110
68029190
68029210
68029290
68029310
68029390
68029910
68029990
68061000
68071010
72091899
72092500
72092610
72092690
72092710
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68071090
68111000
69051000
70051025
70051030
70051080
70052130
70052180
70052925
70052935
70052980
70151000
70159000
72081000
72082500
72082600
72082700
72083600
72083710
72083790
72083810
72083890
72083910
72083990
72084010
72084090
72085110
72085130
72085150
72085191
72085199
72085210
72085291
72085299
72085310
72085390
72085410
72092790
72092810
72092890
72099010
72172010
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72172030
72173019
72173031
72179030
72179090
73041010
73041030
73041090
73042919
73043191
73043199
73043910
73043930
73043951
73043959
73043991
73043993
73043999
73044190
73044991
73044999
73045111
73045119
73045191
73045199
73045910
73045931
73045939
73045991
73045993
73045999
73049090
73051100
73051200
73051900
73052010
73052090
73053100
73053900
73059000
73061011
73061019
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73061090
73062000
73063021
73063029
73063051
73063059
73063071
73063078
73064099
73065091
73065099
73066031
73066039
73066090
73069000
76041010
76041090
76042100
76042990
76061110
76061191
76061193
76061199
76061210
76061250
76061299
76069100
76071110
76071190
76071910
76071991
76071999
76072010
76072091
76072099
84081011
84081019
84082010
84082055
84082057
84089029
84089033

84132090
84133091
84133099
84135030
84135050
84135071
84135090
84136041
84136059
84137021
84137029
84137030
84137080
84137091
84138190
84139190
84141050
84141090
84142099
84145930
84145990
84146000
84148031
84148060
84148071
84148090
84149090
84181091
84181099
84182900
84183091
84183099
84184091
84184099
84185011
84185019
84185091
84185099
84189100
84212190
84212200
84221100
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84221900
84222000
84223000
84224000
84229090
84241099
84242000
84243001
84243010
84243090
84248110
84248199
84248920
84248980
84294010
84294090
84295110
84295191
84295199
84322100
84322950
84322990
84323011
84328000
84329010
84329099
84331159
84331951
84332051
84332059
84333010
84333090
84334090
84335100
84335390
84336090
84339000
84341000
84342000
84349000
84381010
84381090
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84382000
84384000
84385000
84386000
84388091
84388099
84389000
84401010
84401030
84401040
84401090
84422010
84422090
84424000
84425021
84425023
84425029
84425080
84432900
84433000
84435100
84435920
84435980
84436000
84439010
84439090
84513010
84513030
84513080
84834082
84834083
84834084
84834085
84834092
84834094
84834096
84834098
84835099
84836099
84839098
86073099
86079930
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84659600
84659910
84659990
84671110
84671190
84671900
84701010
84701090
84702100
84702900
84703000
84705000
84742000
84743100
84748000
84749010
84749090
84774000
84775990
84778010
84778090
84779090
84802000
84804100
84804900
84807100
84807900
84811019
84812090
87043299
87081010
87081090
87082990
87083110
87083191
87083199
87084090
87085010
87085090
87087010
87087099
87088010

84514000
84515000
84518080
84519000
84581120
84592100
84595100
84595900
84596110
84596199
84596910
84596999
84597000
84601900
84621090
84622190
84623100
84624990
84629191
84629999
84651010
84651090
84659110
84659120
84659190
84659200
84659300
84659400
84659500
87021011
87021019
87021099
87029019
87029039
87041090
87042139
87042191
87042199
87042291
87042299
87043139
87043199
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84813010
84813099
84814010
84814090
84818011
84818019
84818031
84818039
84818051
84818079
84818081
84818099
84821010
84821090
84822000
84824000
84825000
84828000
84829190
84831041
84831051
84831057
84831060
84831080
84833090

87088090
87089190
87089290
87089390
87089490
87089998
87141900
87149110
87149130
87149430
87149500
87149610
87149630

1. avgust2000

87149910
87149930
87149950
87149990
87161099
87162090
87163100
87163980
87164000
87169090
94031051
94031059
94031091
94031093
94032099
94033011
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94033019
94033099
94034090
94035000
94036010
94036030
94036090
94037090
94039010
94039030
94039090
94042190
94042910
94049010
94049090
94051021

94051029
94051030
94051050
94051091
94051099
94052011
94052019
94052030
94052050
94052091
94052099
94054010
94054031
94054035
94054039
94054091
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94054095
94054099
94056091
94056099
94059190
94059290
94059990
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87032110
87032211
87032311
87032319
87033110
87033211
87033319
87039010
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PRILOGA C K PROTOKOLU 17

87032190
87032219
87032290
87032390
87032490
87033190
87033219
87033290
87033390
87039090
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2517 10
2518 30 000
2523 10 000
2523 29 000
2523 90u
2801 10 000
2804 30 000
2804 40 000
2806 10 000
2807 00 100
2811 21 000
2815 12 000
2823 00 000
2833 22 000
2835 31 000
2840 30 000
2847 00 000
2849 10 000
2912 11 000
2917 14 000
2917 32 000
2917 33 000
2917 34
2917 35 000
3201 90 200
3206 11 000
3206 19 000
3208 10
3208 20
3208 90
3209 10 000
3209 90 000
3304 10 001
3304 20 001
6404 19
6404 20
6405 10
6405 20
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3304 30
3304 91
3304 99
3305 10
3305 20
3305 30
3305 90
3402 20
3405 10
3406 00
3506 10
3506 91
3506 99
3602 00
3808 10
3808 20
3808 30
3808 40
3808 90
3909 10
3909 20
3909 30
3909 40
3909 50
3918 10
3918 10
3920 10
3922 10
3923 10
3923 21
3923 30
4010 11
4010 12
4010 13
6405 90
6406 10
6406 20
6406 91

001
001
001
000
000
000

4010 19 000
4010 21 000
4010 22 000
4010 23 000
4010 24 000
4010 29 000
4011 10 000
4011 20
4011 40
4011 50
4013 10
4013 20 000
4013 90
4410 11 002
4410 19 102
4410 19 302
4410 19 502
4410 19 902
4410 90 002
4411 11 001
4411 19 001
4411 21 000
4411 29 000
4411 31 000
4411 39 000
4411 91 000
4411 99 000
4412 13 112
4412 13 192
4412 13 902
4412 14 002
4412 19 002
4412 22 102
4412 22 91
6802 10 000
6802 92
6802 99
6807 10 100

000
000
000
000
009

000
000
000
000
000
100
900
000
000
000
000
000
000

000
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4412 22 99
4412 23 000
4412 29
4412 92 102
4412 92 91
4412 92 99
4414 00
4415 10
4415 20
4417 00
4418
4419 00
4602 10
4602 90
6401 10
6401 91
6401 92
6401 99
6402 12
6402 19 000
6402 20 000
6402 30 000
6402 91 000
6402 99
6403 12 000
6403 19 000
6403 20 000
6403 30 000
6403 40 000
6403 51
6403 59
6403 91
6403 99
6404 11 000
6807 10 900
6807 90 000
6808 00 000
6810 11 100
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6810 11 900
6810 19310
6810 19 390
6810 19 900
681091
6810 99 000
6811 10 000
6811 20
6811 30 000
6811 90 000
6901 00
6904 10 000
6904 90 000
6905 10 000
6905 90 000
7208 25 000
7208 26 000

7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7209
7209
7209
7209
7209
7209
7209
7209

27 000
37
38
39
51
52
53
54
90
15 000
16
17
18
25 000
26
27
28

7209
7217
7217
7217
7306
7306
7306
7604
7604
7604
7606
7606
7606
7606
7607
7607
7607

90
20
20
20
30
60
90
10
21
29
11
12
91
92
11
19
20

300
500
900

000
000

000
000

8427 10
8431 20
9404 30
9404 90
9405 10
9405 20
9405 30
9405 40
9405 50
9405 60
9405 91
9405 92
9405 99
9406 00

109
000

000
000

1) Za izdelke iz tega poglavja se 3-odstotna uvozna carina odpravi naenkrat, in
sicer v zadnjem letu prehodnega obdobja.
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PRILOGA E K PROTOKOLU 17

8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
8703
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10
21
22
23
24
31
32
33
90
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PROTOKOL 21

(omenjen v 12. členu)

IZMENJAVA KONCESIJ ZA KMETIJSKE IZDELKE
MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI
IN ROMUNIJO NA DRUGI STRANI

1.
Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Romuniji za izdelke s poreklom iz Republike
Slovenije, in carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji za izdelke s
poreklom iz Romunije, naštete v Prilogi A k temu protokolu, se odpravijo z dnem, ko se
začne uporabljati sporazum, z izjemo izdelkov, označenih z zvezdico.
Kadar so izdelki označeni z dvema zvezdicama, obe pogodbenici postopoma odpravljata
carine v skladu z naslednjim časovnim razporedom:
- na dan začetka uporabe sporazuma
dajatve,
- 1. januarja 1998
- 1. januarja 1999
dajatve.

- na 50 % osnovne carinske
- na 30 % osnovne carinske dajatve,
- odpravijo se preostale carinske

2.
Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Romuniji za izdelke s poreklom iz Republike
Slovenije, in carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji za izdelke s
poreklom iz Romunije, naštete v Prilogi Al k temu protokolu, obe pogodbenici
odpravita na dan začetka uporabe tega sporazuma v okviru kvot, kot jih določa Priloga
Al. Kvote v Prilogi Al bodo odpravljene, kot bo dogovorjeno med Republiko Slovenijo
in drugimi državami CEFTE.

3.
Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Romuniji za izdelke s poreklom iz Republike
Slovenije, in carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji za izdelke s
poreklom iz Romunije, naštete v Prilogi B k temu protokolu, se zmanjšajo na raven, kot
jo določa ta priloga, z dnem, ko se začne uporabljati sporazum, z izjemo izdelkov,
označenih z zvezdico.
Kadar so izdelki označeni z dvema zvezdicama, obe pogodbenici postopoma zmanjšujeta
carine na raven, kot jo določa ta priloga, v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

1. avgust2000
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na dan začetka uporabe sporazuma

- na 50 % osnovne carinske
dajatve, vendar največ do ravni, kot
jo določa Priloga B.

1. januarja 1998

- na 30 %
osnovne carinske dajatve, vendar
največ do ravni, kot jo določa
Priloga B.

- 1. januarja 1999

- na raven, kot jo določa Priloga B.

4.
Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Romuniji za izdelke s poreklom iz Republike
Slovenije, in carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji za izdelke s
poreklom iz Romunije, naštete v Prilogi BI k temu protokolu, obe pogodbenici
postopoma zmanjšujeta v okviru kvot, kot jih določa Priloga BI, v skladu z naslednjim
časovnim razporedom:
- na dan začetka uporabe sporazuma

- 1. januarja 1998
l
- 1. januarja 1999

- na 45% osnovne carinske
dajatve, vendar največ do ravni, kot
jo določa Priloga B,
- na
40%
osnovne carinske dajatve, vendar
največ do ravni, kot jo določa
Priloga B,
- na raven, kot jo določa Priloga B.

Kvote v Prilogi BI bodo odpravljene, kot bo dogovorjeno med Republiko Slovenijo in
drugimi državami CEFTE.

5.
Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Romuniji za izdelke s poreklom iz Republike
Slovenije, naštete v Prilogi C k temu protokolu, se zmanjšajo brez količinskih omejitev
oziroma v mejah kvot, določenih v tej prilogi, na raven, določeno v tej prilogi, od dneva
začetka uporabe tega sporazuma.
6.
Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji za izdelke s poreklom iz
Romunije, naštete v Prilogi D k temu protokolu, se zmanjšajo brez količinskih omejitev
oziroma v mejah kvot, določenih v tej prilogi, na raven, določeno v tej prilogi, od dneva
začetka uporabe tega sporazuma.
5.
Carine, omenjene v tem protokolu, vključujejo ad valorem in specifične carine ter
posebne dajatve. Osnovne carine, dogovorjene po tem protokolu, so carinske stopnje za
države z največjimi ugodnostmi, ki se uporabljajo ob dejanskem uvozu.
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PRILOGA A K PROTOKOLU 21
(HS oznaka '96>
01.01
0102.10
0103.10
01.04
01.06
02.04(*)
02.05
02.06
02.08
0301.10
0301.91
0301.92
0301.99
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11
06.01
06.02
06.04
0701.10
0709.10
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0712.30
0712.90.11
0712.90.19
0712.90.30
0712.90.50
0712.90.90
07.13
07.14
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
0806.20
0807.20
0808.20
0810.40
0810.50
0810.90
08.12
08.13
08.14
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
0909.10
0909.20
0909.50
09.10
1001.10

1102.30
1103.14
11.06
12.01
12.02
12.03
12.04
1205.00.10
1206.00.10
1207.10
1207.20
1207.30
1207.40
1207.50
1207.60
1207.92
1207.99
12.08
12.09
12.11
1212.10
1212.20
1212.30
1212.92
' 1212.99
12.13
12.14
13.01
13.02
14.01
14.02
14.03
14.04
15.01
15.02
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15.07
15.08
15.09
15.10
15.11
1512.21
1512.29
15.13
15.15
15.18
15.20
15.21
15.22
16.03
16.04
16.05
1702.20
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
1902.40
19.03
1905.30
1905.40
1905.90
2003.20
2005.70
2008.11
2008.19
2008.20
2008.30
2009.1 K**)
2009.19(**)
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0709.30
0709.40
0709.52
07.11
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1005.10
10.06 *
10.07
10.08

15.03
15.04
15.05
15.06
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2009.20(**)
2009.30(**)
2009.40(**)
2101.11
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Priloga
Ak
Protok
olu 21

2101.12
2101.20
2103.10
22.01
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.07
23.08
23.09
xxxx

(*) Izjema, začasno prenesena v Prilogo Al.
(**) Tarifne številke, za katere pogodbenici odpravita uvozne carinske stopnje po
časovnem razporedu, določenem v Protokolu 21.
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PRILOGA Al K PROTOKOLU 21
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HS
oznaka

Količina

0204

10

(t)
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PRILOGA B K PROTOKOLU 21
(HS oznaka '96)
HS oznaka
0102.90(*)
0103.91(*)
0103.92(*)
0105.11(*)
0105.12(*)
0105.19(*)
0105.92(*)
0105.93(*)
0105.99(*)
02.01(*)
02.02(*)
02.03(*)
0207.12
0207.14.10C"1')
0207.14.20(**)
0207.14.30
0207.14.40
0207.14.50
0207.14.60(**)
0207.14.70
0207.14.91
0207.14.99
0207.27.91
0207.36.81
0207.36.85
0207.36.89
02.09
0210.11(*)
0210.12C)
0210.19(*)
0210.20(*)
1001.90
10.02
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Najvišja uporabna
carinska stopnja (%)
15
10
15
9
9
9
10
10
10
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
10
28
10
10
10
10
20
20
20
20
20
15
15
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HS oznaka
0210.90(*)
0301.93
0402.10(*)
0402.21(*)
0402.91C")
0402.99(*)
0404.10
0404.90
0704.20
0704.90
0705.19
0705.21
0705.29
0706.10
0708.20
0708.90
0709.20
0709.70
0710.22
0710.29
0710.30
0710.40
0710.90
0807.11
0807.19
0809.10
0809.30
0810.30
0811.10
0909.30
0909.40
17.03
17.04

Najvišja uporabna
carinska stopnja (%)
20
5
37
37
37
37
14
14
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
7
7
7
7
7
9
9
8
9
9
9
4
4
14
12
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10.03
10.04
11.01
11.02.10

18
15
15
15

18.06.10
18.06.20
19.02.11
19.02.19

12
10
20
20

11.02.20
11.02.90
11.03.12
11.03.13
11.03.19

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
5
20
20
15
15
15
15
15
15
15
18
20
20
30

19.04.20.10
1904.90
1905.10
1905.20
2001.10
2001.20
2002.10
2002.90(**)
2005.10
2005.20
2005.40
2005.51
2005.59
2005.60
2005.80
2005.90.75
2008.40
2008.50
2008.60
2008.70
2008.80
2008.91
2008.92
2008.99
2009.60
2009.70
2101.30
2102.30
2104.10
2104.20
2106.10
2202.10
2202.90

6
7
7
7
15
15
11
11
15
20
15
7
7
5
15
17
4
6
6
6
6
7
6
4
4
12
14
7
4
4
7
19
10

11.03.21
11.03.29
11.04.11
11.04.12
11.04.19
11.04.21
11.04.22
11.04.23
11.04.29
11.04.30
11.05.10
11.08.14
11.08.19
11.08.20
11.09
12.10
15.17.10
15.17.90
16.02.10
16.02.20
16.02.31(*)
16.02.32(*)
16.02.39(*)
16.02.42(*)
16.02.49(*)
16.02.50(*)
17.02.11
17.02.19
17.02.60
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(*) Izjema, začasno prenesena v Prilogo BI.
(»♦) Tarifne številke, za katere pogodbenici odpravita uvozne carinske stopnje po časovnem razporedu,
določenem v Protokolu 21.
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PRILOGA BI K PROTOKOLU 21

HS
oznaka

poročevalec, št. 59

Količina
(t)

0102.90

20

0103.91,92

100

01.05
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99

10
v

0201,0202

10

0203

30

0210
0210.11
0210.12
0210.19
0210.20
0210.90

30

0402
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99

30

1602
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

50
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PRILOGA C K PROTOKOLU 21

HS OZNAKA

Carinska stopnja (%)

Količina (t)

0207 razen za:
0207.12
0207.14
0207.27.91
0207.36.81
0207.36.85
0207.36.89

70

150

0401.20

30

100

1601

28

100

1602.90

28

100

20.04.90

25

30
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PRILOGA D K PROTOKOLU 21

HS OZNAKA

Carinska stopnja ( %)

Količina (t)

0603.10

15

neomejena

0705.11.80

10

50

0806.10

0

neomejena

0810.20

15

neomejena

1005.90.00

0

15.000

1512.11.91

0

150

1601

28

100

1602.90

28

100
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3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma sta pristojni Ministrstvo za finance in
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.

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

OBRAZLOŽITEV

iz Romunije 16,5 mio USD, izvoz pa 24,4 mio USD. Uvoz iz
Romunije v Slovenijo se je v letu 1998 povečal na kar 48,8 mio
USD in tako presegal izvoz za 6 mio USD. V letu 1999 je bilo
zabeležiti zopet rahel padec izvoza in uvoza, uvoz je tako znašal
45,7 mio USD, izvoz pa 41,6 mio USD. Pokritost uvoza z izvozom
v letu 1999 je bila tako 91,04 %.

Vlada Republike Slovenije je na 215. seji dne 3. oktobra 1996
obravnavala in sprejela pobudo za sklenitev sporazuma o pristopu
Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini z
osnutkom sporazuma in izhodišči za pogajanja. S pobudo se je
strinjal tudi Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za
mednarodne odnose, ki je na 122. seji dne 22. oktobra 1996
soglašal tudi z začasno uporabo sporazuma. Dr. Marjan Senjur,
minister za ekonomske odnose in razvoj je podpisal sporazum
12. aprila 1997 v Bukarešti v Romuniji.

Sporazum o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu
o prosti trgovini se je začel začasno uporabljati 1. julija 1997.
Temu dejstvu lahko tudi pripišemo povečanje blagovne menjave
med državama. Pred začetkom začasne uporabe sporazuma so
slovenska podjetja na prvo mesto med razlogi za skromno
gospodarsko sodelovanje navajala visoke uvozne carine na
romunski strani, kar je naša podjetja postavljalo v manj
konkurenčen položaj glede na izdelke iz držav EU in držav, s
katerimi je imela Romunija že prej sklenjene sporazume o prosti
trgovini. Z začasno uporabo sporazuma o pristopu Romunije k
CEFTA se je tako izboljšala konkurenčnost slovenskega izvoza
na romunski trg z 22,7 milijoni prebivalcev, s tem pa se je povečal
tudi slovenski izvoz na ta trg.

Slovenija je s 1. januarjem 1996 postala pogodbenica CEFTA. To
pomeni, da ne sklepa več dvostranskih sporazumov o prosti
trgovini z državami, ki pristopajo k CEFTA, saj mora vsaka nova
članica sprejeti osnovni sporazum CEFTA z vsemi dodatnimi
protokoli in prilogami. Z novo kandidatko za pristop k CEFTA se je
o liberalizaciji medsebojne trgovine z industrijskimi izdelki in za
koncesije na kmetijskem področju vsaka pogodbenica CEFTA
pogajala ločeno. Vsa ostala, skupna pravila, pa veljajo tudi za
novo članico.
Romunija je uradno vložila prošnjo za pristop k CEFTA, ki so jo
vse pogodbenice, vključno s Slovenijo, podprle, tako da je Skupni
odbor CEFTA sprejel odločitev, da se pogajanja za pristop Bolgarije
k CEFTA lahko začnejo in sporazum tudi podpiše.

Sporazum o pristopu Romunije k CEFTA temelji na enakih načelih,
kot jih vsebuje Sporazum o pristopu Republike Slovenije k CEFTA,
ki je bil podpisan 25. novembra 1995. Bistveni del sporazuma sta
modaliteta in dinamika liberalizacije trgovine z industrijskimi izdelki
in kmetijskimi izdelki, o katerih so se članice CEFTA z Romunijo
dogovarjale bilateralno. Na področju industrijskih izdelkov velja
načelo simetrije. Liberalizacija zajema medsebojno trgovino z vsemi
industrijskimi izdelki, za kmetijske izdelke pa se dodelijo koncesije,
po principu, ki velja med državami ustanoviteljicami CEFTA.
Kmetijski izdelki so tako razvrščeni na eno od štirih (lista A carine so ukinjene; lista B ■ enotna najnižja dogovorjena carina v
vseh državah pogodbenicah; listi A in B sta enaki, kot veljajo v
okviru CEFTA z nekaj izjemami za Romunijo v prehodnem obdobju
do 1. januarja 1999; listi C in D - državi si medsebojno podelita
koncesije v obliki delnega znižanja uvoznih dajatev v okviru kvot),
oziroma v primem Slovenije na eno od šestih list (listi A1 in B1,
kjer so izdelki začasno izvzeti iz list A in B) odvisno od občutljivosti
izdelkov.

Romunija se intenzivno vključuje v evropske integracijske tokove.
Z Evropsko unijo ima sklenjen asociacijski sporazum, ki je stopil
v veljavo 1. februarja 1995, junija 1995 pa je vložila formalno
prošnjo za polnopravno članstvo v Evropski uniji. Članstvo v
Evropski uniji je eden od najpomembnejših ciljev njene
zunanjetrgovinske politike. Romunija je podpisala sporazum o
prosti trgovini z EFTA, z ZDA pa ima sklenjen gospodarski
sporazum, na podlagi katerega je obnovila status države z
največjimi ugodnostmi.
V letu 1993je obseg blagovne menjave med Romunijo in Slovenijo
dosegel 34 mio USD. Slovenija je beležila suficit v višini 3,3 mio
USD. V letu 1994 se je slovenski izvoz v Romunijo zmanjšal iz 19
mio USD na 12,4 mio USD, uvoz pa se je povečal iz 15,7 mio USD
na 20,2 mio USD. V letu 1995 so se pokazala pozitivna gibanja v
obsegu blagovne menjave med državama. Izvoz se je povečal
za 68,5 %, medtem ko se je izvoz povečal za 61,8 % v primerjavi
z letom 1994. Slovenija je v letu 1995 beležila deficit v višini 12,4
mio USD. Podatki o blagovni menjavi za leto 1996 kažejo, da je
Slovenija v letu 1996 uvozila iz Romunije 24,7 mio USD izdelkov
ter izvozila za 22,29 mio USD izdelkov. V letu 1997je znašal uvoz

1. avgust2000

Sestavni del sporazuma pa sta tudi protokol o poreklu blaga, ki
uvaja v medsebojno trgovino diagonalno kumulacijo, dogovorjeno
v okviru Evropske unije, ter protokol o vzajemni pomoči in
sodelovanju carinskih organov med Bolgarijo na eni ter Češko in
Slovaško republiko na drugi strani.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

RASTLIN

KONVENCIJE

0

VARSTVU

(SPRENIENJENEHNIKVRS)

■EPA 1246- II

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

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 325-06/99-2
Ljubljana, 06.07.2000
Vlada Republike Slovenije je na 6. seji dne 6. julija 2000 določila
besedilo:

- Alojz Peterle, minister za zunanje zadeve,
- Ciril Smrkolj, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Mitija Drobnič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- mag. Franc But, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O
VARSTVU RASTLIN (spremenjene),
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

dr. Verica Trstenjak, l.r.
GENERALNA SEKRETARKA

1-člen

2. člen

Ratificira se Konvencija o varstvu rastlin (spremenjena), sprejeta
17. novembra 1997 v Rimu.

Konvencija se v izvrniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:

1. avgust 2000
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MEDNARODNA KONVENCIJA O VARSTVU RASTLIN
(Novo, popravljeno besedilo, potrjeno na 29. zasedanju konference FAO
- november 1997)

II. ČLEN
Pomen izrazov

UVOD
Pogodbenice se

1. V tej konvenciji izrazi, navedeni v tem členu, pomenijo:

- ob spoznanju, da je pri zatiranju rastlinam in rastlinskim
proizvodom škodljivih organizmov ter pri preprečevanju njihovega
mednarodnega širjenja, zlasti pa njihovega vnašanja na ogrožena
območja, nujno mednarodno sodelovanje;

"Območje majhne razširjenosti škodljivih organizmov" - Območje
celotne države, dela države oziroma več držav ali njihovih delov,
na katerem se po ugotovitvah pristojnih organov določeni škodljivi
organizem pojavlja v majhnem številu in nad katerim se izvaja
učinkovit stalni nadzor ter ukrepi za zatiranje ali izkoreninjenje.

- ob spoznanju, da morajo biti fitosanitarni ukrepi strokovno
upravičeni in pregledni ter da jih ne bi smeli uporabljati za
samovoljno ali neupravičeno diskriminacijo ali prikrito omejevanje,
zlasti v mednarodni trgovini;

"Komisija" - Komisija za fitosanitarne ukrepe, ustanovljena v skladu
z XI. členom.
"Ogroženo območje" - Območje, na katerem so ekološki dejavniki
ugodni za naselitev škodljivega organizma, katerega navzočnost
bo v tem območju povzročila pomembno gospodarsko škodo.

- v želji, da bi v ta namen zagotovili tesno usklajevanje ukrepov;
- v želji, da se s tem namenom vzpostavi mreža za pripravo in
uporabo usklajenih fitosanitarnih ukrepov in za oblikovanje
mednarodnih standardov;

"Naselitev" - Ustalitev škodljivega organizma v predvidenem
obdobju znotraj območja po vstopu.

- ob upoštevanju mednarodno potrjenih načel, ki veljajo za
zdravstveno varstvo rastlin, ljudi in živali ter za varstvo okolja;

"Usklajeni fitosanitarni ukrepi" - fitosanitarni ukrepi, ki jih
pogodbenice sprejmejo na podlagi mednarodnih standardov.

- ob upoštevanju sporazumov, ki so bili sklenjeni na podlagi
urugvajskoga kroga večstranskih trgovinskih pogajanj, vključno
s Sporazumom o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov

"Mednarodni standardi" - mednarodni standardi, določeni v skladu
s prvim in drugim odstavkom X. člena.

dogovorijo o naslednjem:

"Vnos" - Vstop škodljivega organizma, katerega posledica je
njegova naselitev.
"Škodljivi organizem" - Katera koli vrsta, različek, linija ali biotip
rastline, živali ali povzročitelja, ki škoduje rastlinam ali rastlinskim
proizvodom.

I. ČLEN
Namen in obveznosti

"Analiza nevarnosti škodljivega organizma" - Postopek vrednotenja
bioloških ali drugih znanstvenih in gospodarskih dokazov, na
podlagi katerih se ugotovi, ali bi morali uvesti ukrepe za nadzor
škodljivih organizmov in določi intenzivnost uporabljenih
fitosanitarnih ukrepov.

1 .Da bi zagotovile skupne in učinkovite ukrepe za preprečevanje
širjenja in vnašanja rastlinam in rastlinskim proizvodom škodljivih
organizmov ter uveljavljale ustrezne ukrepe za njihovo zatiranje,
se pogodbenice obvezujejo, da bodo sprejele zakonodajne,
tehnične in upravne ukrepe, navedene v tej konvenciji in v dodatnih
sporazumih v skladu s XVI. členom.

"Fitosanitarni ukrep" - Zakonodaja, predpis ali uradni postopek,
katerega namen je preprečevati vnos oziroma širjenje škodljivih
organizmov.

2.Pogodbenica se zavezuje, da bo na svojem ozemlju izpolnjevala
vse zahteve iz te konvencije, ne da bi to kakor koli vplivalo na
izpolnjevanje obveznosti, ki jih je prevzela z drugimi mednarodnimi
sporazumi.

"Rastlinski proizvodi" - Nepredelan material rastlinskega izvora
(vključno z zrnjem) in tisti predelani proizvodi, ki lahko zaradi
svojih lastnosti ali lastnosti postopkov, po katerih so bili predelani,
pomenijo nevarnost vnosa in širjenja škodljivih organizmov.

3. Porazdelitev odgovornosti za izpolnjevanje zahtev iz te
konvencije med organizacijami, članicami FAO, ter njihovimi
državami članicami, ki so pogodbenice, je skladna z njihovimi
pristojnostmi.

"Rastline" - Žive rastline in njihovi deli, vključno s semeni in klično
dednino.
"Karantenski škodljivi organizem" - Škodljivi organizem, ki lahko
gospodarsko pomembno prizadene območje, ki ga ogroža, vendar
tam še ni navzoč ali pa je navzoč, vendar še ni splošno razširjen
in je pod uradnim nadzorom.

4.Če se jim zdi potrebno, lahko pogodbenice veljavnost določb te
konvencije z rastlin in rastlinskih proizvodov razširijo tudi na
skladiščne prostore, embalažo, prevozna sredstva, zabojnike,
zemljo in katere koli druge organizme, predmete ali snovi, ki lahko
vsebujejo ali širijo rastlinam škodljive organizme, zlasti, ko gre za
mednarodni prevoz.
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e) Varovanje ogroženih območij ter določanje, ohranjanje in stalni
nadzor območij, na katerih ni škodljivih organizmov, in območij z
majhno razširjenostjo škodljivih organizmov;

"Regionalni standardi" - Standardi, s katerimi Regionalna
organizacija za varstvo rastlin usmerja delovanje svojih članic.
"Nadzorovani predmet" - Rastline, rastlinski proizvodi, skladiščni
prostor, embalaža, prevozno sredstvo, zabojnik, zemlja ali kateri
koli drugi organizem, predmet ali snov, ki lahko vsebuje ali širi
škodljive organizme, in ki zahteva uvedbo fitosanitarnih ukrepov,
zlasti ko gre za mednarodni prevoz.

f) Izvajanje analiz nevarnosti škodljivih organizmov;
g) Zagotavljanje, da se po fitosanitarnem potrjevanju pošiljk pred
izvozom z ustreznimi postopki ohrani njihova fitosanitarna
neoporečenost glede sestave, zamenjave in ponovne naselitve
škodljivih organizmov ter

"Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem" - nekarantenski
škodljivi organizem, ki ima ob okužbi rastlin za sajenje
gospodarsko nesprejemljiv vpliv pri predvideni uporabi teh rastlin
in je zato nadzorovan na ozemlju pogodbenice uvoznice.

h) Usposabljanje in izpopolnjevanje osebja.
3. Pogodbenica po najboljših močeh poskrbi za:

"Nadzorovani škodljivi organizem" - Karantenski škodljivi
organizem ali nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem.

a) Širjenje informacij na svojem ozemlju v zvezi z nadzorovanimi
škodljivimi organizmi ter načini preprečevanja širjenja in zatiranja
teh škodljivih organizmov,

"Sekretar" - Sekretar Komisije, imenovan v skladu z XII. členom.

b) Raziskave in preiskave na področju varstva rastlin,

"Strokovno upravičenp" - Presojeno na podlagi ugotovitev, ki
izhajajo iz ustrezne analize nevarnosti škodljivega organizma ali,
koder je primerno, iz druge primerljive proučitve in ovrednotenja
razpoložljivih znanstvenih informacij.

c) Izdajanje fitosanitarnih predpisov in
d) Izvajanje drugih dejavnosti, ki bi utegnile biti potrebne za
uresničevanje te konvencije.

2. Opredelitve, ki so navedene v tem členu, so omejene na uporabo
v tej konvenciji in ne vplivajo na opredelitve v domačih zakonih ali
predpisih pogodbenic.

4. Pogodbenica bo sekretarju predložila opis svoje državne
organizacije za varstvo rastlin in morebitnih sprememb v tej
organizaciji. Pogodbenica drugi pogodbenici na zahtevo priskrbi
opis svojih organizacijskih dejavnosti na področju varstva rastlin.

III. ČLEN
Razmerje do drugih mednarodnih Sporazumov
Ta konvencija v ničemer ne vpliva na pravice in obveznosti
pogodbenic v skladu z drugimi mednarodnimi sporazumi.

V. ČLEN
Izdajanje fitosanitarnih spričeval

IV. ČLEN
Splošne določbe glede organizacije varstva rastlin na
državni ravni

1. Pogodbenica poskrbi za ustrezno fitosanitarno potrjevanje, s
čimer želi zagotoviti, da izvožene rastline, rastlinski proizvodi in
drugi nadzorovani predmeti in pošiljke ustrezajo navedbam v
spričevalu, ki je izdano v skladu s točko b) drugega odstavka
tega člena.

1. Pogodbenica po najboljših močeh poskrbi za ustanovitev uradne
državne organizacije za varstvo rastlin, katere glavne
odgovornosti so navedene v tem členu.

2. Pogodbenica poskrbi za izdajanje fitosanitarnih spričeval v
skladu z naslednjimi določbami:
a) Inšpekcijski pregled ali druge s tem povezane dejavnosti,
potrebne za izdajanje fitosanitarnih spričeval, se izvajajo izključno
v okviru uradne državne organizacije za varstvo rastlin.
Fitosanitarna spričevala izdajajo državni uradniki, ki so strokovno
usposobljeni in jih je državna organizacija za varstvo rastlin
ustrezno pooblastila, da delujejo v njenem imenu in pod njenim
nadzorom z znanjem in informacijami, ki jih imajo na voljo, da
lahko organi pogodbenic uvoznic sprejmejo ta spričevala z
zaupanjem kot verodostojne dokumente.

2. Odgovornosti uradne državne organizacije za varstvo rastlin
vključujejo:
a) izdajanje spričeval, ki se nanašajo na fitosanitarne predpise
pogodbenice uvoznice za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov
in drugih nadzorovanih predmetov.
b)Stalni nadzor rastočih rastlin, vključno z obdelanimi površinami
(med drugim sem spadajo polja, nasadi, drevesnice, vrtovi,
rastlinjaki in laboratoriji), prostoživečimi rastlinami ter z rastlinami
in rastlinskimi proizvodi v skladiščih ali med prevozom, predvsem
s ciljem poročati o pojavu, izbruhu in širjenju škodljivih organizmov
ter obvladovati te škodljive organizme, vključno s poročanjem iz
točke a) prvega odstavka VIII. člena;

b) Fitosanitarna spričevala ali njihove elektronske oblike, če jih
zainteresirana pogodbenica uvoznica sprejme, bodo sestavljena
skladno z vzorčnimi obrazci iz priloge k tej konvenciji. Ta spričevala
morajo biti izpolnjena in izdana v skladu z ustreznimi mednarodnimi
standardi.

c) Inšpekcijski pregled pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov v
mednarodnem prometu ter
Kadar je potrebno, Inšpekcijski pregled drugih nadzorovanih
predmetov, zlasti da bi preprečevali vnos oziroma širjenje škodljivih
organizmov;

c) Če se vsebina spričeval neoverjeno spreminja ali briše, ta
spričevala niso veljavna.
3. Pogodbenica se zaveže, da ne bo zahtevala, da morajo biti
pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih
predmetov, ki se uvažajo na njena ozemlja, opremljene s
fitosanitarnimi spričevali, ki niso skladna z vzorčnimi obrazci iz
priloge k tej konvenciji. Vsakršne zahteve po dodatnih izjavah
morajo biti strokovno upravičene.

d) Dezinsekcijo ali dezinfekcijo pošiljk rastlin, rastlinskih
proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov v mednarodnem
prometu, da se izpolnijo fitosanitarne zahteve;
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in drugim pogodbenicam na njihovo zahtevo. Takih omejitev glede
vstopnih mest ne bo, če za rastline, rastlinske proizvode ali druge
nadzorovane predmete ni potrebno fitosanitarno spričevalo
oziroma jih ni treba inšpekcijsko pregledati ali tretirati.

VI. ČLEN
Nadzorovani škodljivi organizmi
1. Pogodbenice lahko zahtevajo uvedbo fitosanitarnih ukrepov za
karantenske škodljive organizme in nadzorovane nekarantenske
škodljive organizme, če:

e) Inšpekcijski pregled ali drug fitosanitarni postopek, ki ga zahteva
državna organizacija za varstvo rastlin pogodbenice za pošiljke
rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih nadzorovanih predmetov,
namenjenih uvozu, bo ob upoštevanju njihove pokvarljivosti
opravljen čim prej.

a) takšni ukrepi niso strožji od tistih, ki veljajo za iste škodljive
organizme na ozemlju pogodbenice uvoznice,
b) so omejeni na najnujnejše za zdravstveno varstvo rastlin
oziroma zavarovanje predvidene uporabe in to lahko zainteresirana
pogodbenica uvoznica strokovno upraviči.

f) Pogodbenice uvoznice bodo čim prej obvestile ustrezno
pogodbenico izvoznico, ali, koder je potrebno, ustrezno
pogodbenico, ki ponovno izvaža, o pomembnejših neskladjih s
fitosanitarnim spričevalom. Pogodbenica izvoznica, ali, koder je
potrebno, pogodbenica, ki ponovno izvaža, mora opraviti
preiskavo in prizadeti pogodbenici uvoznici na njeno zahtevo
poročati o izsledkih preiskave.

2. Pogodbenice ne zatevajo fitosanitarnih ukrepov za
nenadzorovane škodljive organizme.
VII. ČLEN
Zahteve, povezane z uvozom

g) Pogodbenice bodo uvedle le fitosanitarne ukrepe, ki so
strokovno upravičeni, ustrezajo nevarnosti škodljivih organizmov
in čim manj omejujejo ter ovirajo mednarodni pretok ljudi, blaga in
prevoznih sredstev.

1. Da bi preprečile vnašanje oziroma širjenje nadzorovanih
škodljivih organizmov na svoja ozemlja, imajo pogodbenice pravico,
da v skladu z veljavnimi mednarodnimi sporazumi po lastni presoji
uravnavajo uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih
nadzorovanih predmetov, in lahko v ta namen:

h) Če se bodo razmere spremenile in bodo na voljo nova
spoznanja, bodo pogodbenice zagotovile, da bodo fitosanitarni
ukrepi nemudoma spremenjeni ali odpravljeni, če bo ugotovljeno,
da niso potrebni.

a) predpišejo in sprejmejo fitosanitarne ukrepe, ki se nanašajo na
uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih
predmetov, vključno na primer z inšpekcijskimi pregledi,
prepovedjo uvoza in tretiranjem;

i) Pogodbenice bodo po najboljših močeh sestavile in dopolnjevale
sezname nadzorovanih škodljivih organizmov, pri čemer bodo
uporabljale latinska imena, te sezname pa bodo dale na voljo
sekretarju, regionalnim organizacijam za varstvo rastlin, katerih
članice so, in na zahtevo tudi drugim pogodbenicam.

b) zavrnejo uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov oziroma drugih
nadzorovanih predmetov ali njihovih pošiljk, ki ne ustrezajo
fitosanitarnim ukrepom, predpisanim ali sprejetim v skladu s točko
a), jih začasno zadržijo oziroma zahtevajo njihovo tretiranje,
uničenje ali odstranitev s svojega ozemlja;

j) Pogodbenice bodo po najboljših močeh stalno nadzorovale
škodljive organizme ter pridobivale in hranile ustrezne informacije
o stanju škodljivih organizmov, da bi tako pomagale pri njihovi
uvrstitvi ter pripomogle k oblikovanju ustreznih fitosanitarnih
ukrepov. Pogodbenice bodo imele na zahtevo dostop do teh
informacij.

c) prepovejo ali omejijo gibanje nadzorovanih škodljivih
organizmov na svojem ozemlju;
d) prepovejo ali omejijo gibanje organizmov za biotično zatiranje
in drugih domnevno koristnih organizmov za fitosanitarno uporabo
na njihovem ozemlju.
2. Da bi čim manj ovirala mednarodno trgovino, se pogodbenica
zaveže, da bo pri uveljavljanju svojih pravic iz prvega odstavka
tega člena delovala v skladu z naslednjim:

3. Pogodbenica lahko uvede ukrepe iz tega člena za škodljive
organizme, ki morda niso sposobni naselitve na njenem ozemlju,
vendar lahko, če jim uspe priti na to ozemlje, povzročijo
gospodarsko škodo. Ukrepi proti tem škodljivim organizmom
morajo biti strokovno upravičeni.

a) pogodbenice ne bodo na podlagi svoje fitosanitarne zakonodaje
sprejele nobenega ukrepa iz prvega odstavka tega člena, razen
če je tak ukrep nujen zaradi fitosanitarnih razlogov in je strokovno
upravičen;

4. Pogodbenice lahko ukrepe iz tega člena uvedejo za pošiljke v
tranzitu čez njihova ozemlja le, če so takšni ukrepi strokovno
upravičeni in potrebni za preprečevanje vnosa oziroma širjenja
škodljivih organizmov.

b) pogodbenice bodo objavile fitosanitarne zahteve, omejitve in
prepovedi takoj po njihovem sprejetju in o njih obvestile vse
pogodbenice, za katere menijo, da bi jih takšni ukrepi utegnili
neposredno prizadeti;

5. Ta člen v ničemer ne preprečuje pogodbenicam uvoznicam
posebnega uvoza rastlin in rastlinskih proizvodov ter drugih
nadzorovanih predmetov ter rastlinam škodljivih organizmov, ki
se v skladu z ustreznimi varovalnimi ukrepi opravi za potrebe
znanstvenih raziskav, izobraževanja ali v druge posebne namene.

c) pogodbenice bodo vsaki drugi pogodbenici na njeno zahtevo
pojasnile razloge za fitosanitarne zahteve, omejitve in prepovedi;

6. Ta člen v ničemer ne preprečuje pogodbenicam ustreznega
varnostnega ukrepanja, če odkrije, da škodljivi organizem
potencialno ogroža njihova ozemlja ali če so obveščene o takem
odkritju. Tak ukrep bo čim prej ovrednoten, da se zagotovi
upravičenost njegove nadaljnje uporabe. O takih ukrepih morajo
biti nemudoma obveščene prizadete pogodbenice, sekretar in
regionalne organizacije za varstvo rastlin, katerih članica je
pogodbenica.

d) Če pogodbenica zahteva, da se pošiljke določenih rastlin ali
rastlinskih proizvodov uvažajo le čez določena vstopna mesta,
morajo biti ta mesta izbrana tako, da po nepotrebnem ne ovirajo
mednarodne trgovine. Pogodbenica bo objavila seznam takšnih
vstopnih mest in jih sporočila sekretarju, vsem regionalnim
organizacijam za varstvo rastlin, katerih članica je, vsem
pogodbenicam, za katere meni, da bi bile neposredno prizadete
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VIII. ČLEN
Mednarodno sodelovanje

XI. ČLEN
Komisija za fitosanitarne ukrepe

1. Pogodbenice pri uresničevanju ciljev le konvencije sodelujejo
med seboj v največjem možnem obsegu, zlasti pa:

1. Pogodbenice soglašajo, da bodo ustanovile komisijo za
fitosanitarne ukrepe v okviru Organizacije Združenih narodov za
prehrano in kmetijstvo (FAO).

a) v skladu s postopki, ki jih lahko določi komisija, sodelujejo pri
izmenjavi informacij o rastlinam škodljivih organizmih, zlasti pri
poročanju o pojavu, izbruhu ali širjenju škodljivih organizmov, ki bi
utegnili biti neposredno ali potencialno nevarni,

2. Naloga komisije je spodbujati celovito uresničevanje ciljev
konvencije in predvsem:
a) spremljati stanje varstva rastlin po svetu in ugotavljati potrebo
po ukrepih za obvladovanje mednarodnega širjenja škodljivih
organizmov ter njihovega vnašanja na ogrožena območja;

b) sodelujejo, če je to izvedljivo, v vsaki posebni akciji za boj proti
škodljivim organizmom, ki bi lahko resno ogrozili pridelek, če je
za nujno rešitev problema potrebno mednarodno ukrepanje in

b) uvesti in redno spremljati potrebne institucionalne programe in
postopke za oblikovanje in sprejemanje mednarodnih standardov
ter sprejemati mednarodne standarde;

c) po najboljših močeh sodelujejo pri zagotavljanju strokovnih in
bioloških podatkov, potrebnih za analizo nevarnosti škodljivih
organizmov.

c) določiti pravila in postopke za reševanje sporov v skladu s XIII.
členom;

2 Pogodbenica določi kontaktno mesto za izmenjavo informacij,
povezanih z izvajanjem te konvencije.

d) ustanoviti pomožna telesa komisije, ki bi utegnila biti potrebna
za ustrezno opravljanje njenih nalog;

IX. ČLEN
Regionalne organizacije za varstvo rastlin

e) sprejeti smernice v zvezi s priznavanjem regionalnih organizacij
za varstvo rastlin;

1. Pogodbenice se zavežejo, da bodo med seboj sodelovale pri
ustanavljanju regionalnih organizacij za varstvo rastlin na ustreznih
območjih.

f) vzpostaviti sodelovanje z drugimi ustreznimi mednarodnimi
organizacijami na področjih, ki jih obravnava ta konvencija;

2. Regionalne organizacije za varstvo rastlin delujejo kot
koordinacijska telesa na območjih, ki jih pokrivajo, sodelujejo pri
različnih aktivnostih za uresničevanje ciljev te konvencije in, kadar
je to primerno, zbirajo in širijo informacije.

g) sprejeti potrebna priporočila za izvajanje te konvencije in
h) izvajati druge naloge, ki bi utegnile biti potrebne za uresničevanje
ciljev te konvencije.
3. Vse pogodbenice imajo pravico do članstva v komisiji.

3. Regionalne organizacije za varstvo rastlin sodelujejo s
sekretarjem pri uresničevanju ciljev te konvencije in, kadar je
primemo, s sekretarjem in komisijo pri oblikovanju mednarodnih
standardov.

4. Pogodbenico lahko na zasedanjih komisije zastopa en sam
predstavnik, ki ga lahko spremljajo namestnik, strokovnjaki in
svetovalci. Namestnik, strokovnjaki in svetovalci lahko sodelujejo
pri delu komisije, ne morejo pa glasovati, razen, če je namestnik
ustrezno pooblaščen za zastopanje predstavnika.

4. Sekretar sklicuje redna strokovna posvetovanja s predstavniki
regionalnih organizacij za varstvo rastlin, da bi:

5. Pogodbenice storijo vse, kar je v njihovi moči, da dosežejo
soglasje o vseh zadevah. Če so vse možnosti za dosego soglasja
izčrpane in dogovor še vedno ni dosežen, je odločitev, če ni
druge možnosti, sprejeta z dvotretjinsko večino pogodbenic, ki
so navzoče in glasujejo.

a) spodbujali oblikovanje in uporabo ustreznih mednarodnih
standardov za fitosanitarne ukrepe in
b) spodbujali medregionalno sodelovanje pri uveljavljanju
usklajenih fitosanitarnih ukrepov za zatiranje škodljivih organizmov
in pri preprečevanju njihovega širjenja oziroma vnašanja.

6. Organizacija, članica FAO, ki je pogodbenica, in države, članice
te organizacije, ki so pogodbenice, uveljavljajo svoje iz članstva
izhajajoče pravice ter izpopolnjujejo svoje iz članstva izhajajoče
obveznosti (mulatis mutandis) v skladu z ustavo in splošnimi
pravili FAO.

X. ČLEN
Standardi
1. Pogodbenice soglašajo s sodelovanjem pri oblikovanju
mednarodnih standardov v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme
komisija.

7. Komisija lahko sprejema in po potrebi dopolnjuje svoj poslovnik,
ki pa mora biti skladen s to konvencijo ali z ustavo FAO.

2. Mednarodne standarde sprejema komisija.

8. Predsednik komisije enkrat letno skliče redno letno zasedanje
komisije.

3. Regionalni standardi morajo biti skladni z načeli te konvencije;
ti standardi so lahko predloženi komisiji, da jih prouči s stališča
širše uporabnosti in jih morda sprejme kot mednarodne standarde
za fitosanitarne ukrepe.

9. Predsednik komisije sklicuje izredna zasedanja komisije na
zahtevo vsaj tretjine članic.
10. Komisija izvoli predsednika in ne več kot dva podpredsednika,
njihov mandat pa traja dve leti.

4. Pogodbenice bi morale pri izvajanju dejavnosti, povezanih s to
konvencijo, upoštevati ustrezne mednarodne standarde.
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6. Določbe tega člena dopolnjujejo in ne nadomestijo postopkov
za reševanje sporov, opredeljenih v drugih mednarodnih
sporazumih, ki obravnavajo trgovinske zadeve.

XII. ČLEN
Sekretariat
1. Sekretarja komisije imenuje generalni direktor FAO.

XIV. ČLEN
Nadomestitev prejšnjih sporazumov

2. Sekretarju pomaga osebje sekretariata, če je to potrebno.
3. Sekretarje odgovoren za izvajanje politike in dejavnosti komisije
ter opravljanje drugih nalog, ki izhajajo iz te konvencije, in o tem
poroča komisiji.

S to konvencijo med pogodbenicami prenehajo veljati in se
nadomestijo Mednarodna konvencija o ukrepih, ki jih je treba
izvajati proti trtni uši Phylloxera vastatrix, podpisana 3. novembra
1881, dodatna konvencija, podpisana v Bernu, 15. aprila 1889, in
Mednarodna konvencija o varstvu rastlin, podpisana v Rimu, 16.
aprila 1929.

4. Sekretar:
a) vse pogodbenice seznani z mednarodnimi standardi v
šestdesetih dneh po njihovem sprejetju;
b) vsem pogodbenicam pošlje sezname vstopnih mest iz točke
d) drugega odstavka VII. člena, o katerih ga pogodbenice obvestijo;

XV. ČLEN
Ozemeljska veljavnost

c)vsem pogodbenicam in regionalnim organizacijam za varstvo
rastlin pošlje sezname nadzorovanih škodljivih organizmov, katerih
vnos je prepovedan ali se nanje nanašte točka i) drugega odstavka
VII. člena;

1 .Pogodbenica lahko ob ratifikaciji ali pristopu ali kadar koli pozneje
generalnemu direktorju FAO pošlje izjavo, da bo ta konvencija
začela veljati za vsa ali nekatera ozemlja, za katere je odgovorna
v mednarodnih odnosih; na vseh ozemljih, navedenih v izjavi,
velja ta konvencija od tridesetega dne po tem, ko generalni direktor
prejme tako izjavo.

d) pošlje informacije, ki jih prejme od pogodbenic glede
fitosanitarnih zahtev, omejitev in prepovedi iz točke b) drugega
odstavka VII. člena in opise uradnih državnih organizacij za varstvo
rastlin iz četrtega odstavka IV. člena.

2. Pogodbenica, ki je generalnemu direktorju FAO poslala izjavo v
skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko kadar koli pošlje
novo izjavo, s katero spremeni obseg vsake prejšnje izjave ali
preneha uporabljati določbe te konvencije na katerem koli ozemlju.
Taka sprememba ali prenehanje uporabe določb velja od
tridesetega dne po tem, ko je o tem obveščen generalni direktor.

5. Sekretar poskrbi, da so dokumentacija za zasedanja komisije
in mednarodni standardi prevedeni v uradne jezike FAO.
6. Sekretar sodeluje z regionalnimi organizacijami za varstvo rastlin
pri uresničevanju ciljev te konvencije.

3. Generalni direktor FAO vse pogodbenice obvesti o vseh
izjavah, ki jih prejme v skladu s tem členom.

XIII. ČLEN
Reševanje sporov

XVI. ČLEN
Dodatni sporazumi

1. Če obstaja spor glede razlage ali uporabe te konvencije ali če
pogodbenica meni, da je delovanje druge pogodbenice v nasprotju
z njenimi obveznostmi iz V. in VII. člena te konvencije, zlasti glede
osnove za prepoved ali omejitev uvoza rastlin, rastlinskih
proizvodov ali drugih nadzorovanih predmetov, ki prihajajo z
njenega ozemlja, se bodo v sporu udeležene pogodbenice med
seboj čimprej posvetovale, da bi rešile ta spor.

1. Pogodbenice lahko za reševanje posebnih vprašanj, povezanih
z varstvom rastlin, ki potrebujejo posebno pozornost ali ukrepanje,
sklepajo dodatne sporazume.Taki sporazumi se lahko uporabljajo
za določene regije, za določene škodljive organizme, za določene
rastline in rastlinske proizvode, za določene metode
mednarodnega prevoza rastlin in rastlinskih proizvodov, ali pa
lahko kako drugače nadomestijo določbe te konvencije.

2. Če spora ni mogoče rešiti na način, opisan v prvem odstavku,
lahko v sporu udeležena pogodbenica ali pogodbenice zahtevajo
od generalnega direktorja FAO, da imenuje odbor strokovnjakov,
ki naj prouči sporno zadevo v skladu s pravili in postopki, ki jih
določi komisija.

2. Vsi taki dodatni sporazumi začnejo veljati za zadevno
pogodbenico, ko so sprejeti v skladu s svojimi določbami.
3. Dodatni sporazumi naj spodbujajo uresničevanje ciljev te
konvencije in bodo v skladu z načeli in določbami te konvencije,
pa tudi z načeli preglednosti, nediskriminacije in izogibanja prikritim
omejitvam, zlasti v mednarodni trgovini.

3. Člani tega odbora so predstavniki, ki jih imenuje vsaka v sporu
udeležena pogodbenica. Komisija prouči sporno vprašanje, pri
čemer upošteva vse listine in druge dokaze, ki jih predložijo v
sporu udeležene pogodbenice. Odbor pripravi poročilo o
strokovnih vidikih spora z namenom, da se spor razreši. Priprava
poročila in njegova odobritev bosta potekala v skladu s pravili in
postopki, ki jih določi komisija, generalni sekretar pa ga pošlje v
sporu udeleženim pogodbenicam. Poročilo je lahko na zahtevo
predloženo tudi pristojnemu organu mednarodne organizacije, ki
je odgovoren za reševanje trgovinskih sporov.

XVII. ČLEN
Ratifikacija in pristop
1. Ta konvencija je na voljo za podpis vsem državam do 1. maja
1952 in bo čimprej ratificirana. Listine o ratifikaciji se deponirajo pri
generalnem direktorju FAO, ki vsako državo podpisnico obvesti
o datumu deponiranja.

4. Pogodbenice soglašajo, da v sporu udeležene pogodbenice na
podlagi priporočil odbora, čeprav po svoji naravi niso zavezujoča,
ponovno proučijo zadevo, zaradi katere je prišlo do spora.

2. Takoj ko ta konvencija začne veljati v skladu z 22. členom,
lahko k njej pristopijo tudi države, ki je niso podpisale in
organizacije, članice FAO. Pristopijo z deponiranjem listine o
pristopu pri generalnem direktorju FAO, ki o tem obvesti vse
pogodbenice.

5. V sporu udeležene pogodbenice si delijo stroške strokovnjakov.
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XXI. ČLEN
Spremembe

3. Ko organizacija, članica FAO, postane pogodbenica te
konvencije, ob svojem pristopu objavi v skladu z določbami
sedmega odstavka II. člena ustave FAO spremembe ali pojasnila
k izjavi o pristojnostih, predložene v skladu s petim odstavkom II.
člena ustave FAO, kot je morda potrebno za sprejetje te konvencije.
Pogodbenica lahko kadar koli zahteva od organizacije, članice
FAO, ki je pogodbenica te konvencije, da ji priskrbi podatke o
tem, katera od organizacij članic in njenih držav članic je
odgovorna za izvajanje zadev, zajetih v tej konvenciji. Organizacija
članica je dolžna te podatke priskrbeti v razumnem času.

1. Pogodbenica pošlje predlog spremembe te konvencije
generalnemu direktorju FAO.
2. Predlagano spremembo te konvencije, ki jo od pogodbenice
prejme generalni direktor FAO, ta predloži v odobritev komisiji na
njenem rednem ali izrednem zasedanju, če pa gre pri dopolnjevanju
za pomembne strokovne spremembe ali dodatne obveznosti
pogodbenic, jih pred obravnavanjem komisije prouči svetovalni
odbor strokovnjakov, ki ga skliče FAO.

XVIII. ČLEN
Nepogodbenice

3. Obvestilo o vseh predlaganih spremembah te konvencije, ki
se nanašajo na prilogo, pošlje generalni direktor FAO
pogodbenicam najpozneje takrat, ko jim pošlje tudi dnevni red
zasedanja komisije, na katerem naj bi razpravljali o zadevi.

Pogodbenice spodbujajo državo ali organizacijo članico FAO, ki
ni pogodbenica te konvencije, naj sprejme konvencijo, spodbujajo
pa tudi vsako nepogodbenico, naj uporablja fitosanitarne ukrepe,
skladne z določbami te konvencije in mednarodnimi standardi,
sprejetimi v skladu z njo.

4. Predlagano spremembo te konvencije mora odobriti komisija,
velja pa od tridesetega dne po tem, ko jo sprejmeta dve tretjini
pogodbenic. Za namen tega člena se listina, ki jo deponira
organizacija, članica FAO, ne prišteje tistim, ki jih deponirajo
države, članice te organizacije.

XIX. ČLEN
Jeziki

5. Spremembe, ki pogodbenicam nalagajo nove obveznosti, veljajo
za vsako pogodbenico le, če jih ta sprejme, in sicer od tridesetega
dne po sprejetju. Listine o sprejetju sprememeb, ki pogodbenicam
nalagajo nove obveznosti, se deponirajo pri generalnem direktorju
FAO, ki vse pogodbenice obvesti o prejemu in začetku veljavnosti
teh amandmajev.

1. Enakoveljavni jeziki te konvencije so vsi uradni jeziki FAO.
2. Dokumenti in kopije dokumentov, ki jih v skladu s to konvencijo
priskrbijo ali objavijo pogodbenice, so lahko napisani v njenem
jeziku (jezikih), razen v primerih, navedenih v tretjem odstavku
spodaj.

6. Predlogi sprememb k vzorčnim obrazcem fitosanitarnih
spričeval iz priloge k tej konvenciji se pošljejo sekretarju, o. njihovi
odobritvi pa razpravlja komisija. Odobrene spremembe k
vzorčnim obrazcem fitosanitarnih spričeval iz priloge k tej
konvenciji začnejo veljati devetdeset dni po tem, ko sekretar
uradno obvesti pogodbenice.

3. Naslednji dokumenti bodo napisani vsaj v enem uradnem jeziku
FAO:
a) informacije, poslane v skladu s četrtim odstavkom IV. člena,
b) spremna besedila, ki vsebujejo bibliografske podatke o
dokumentih, poslanih v skladu s točko b) drugega odstavka VII.
člena,

7. Največ dvanajst mesecev po tem, ko začnejo veljati spremembe
k vzorčnim obrazcem fitosanitarnih spričeval iz priloge k tej
konvenciji, ostanejo za potrebe te konvencije pravno veljavne
tudi prejšnje različice fitosanitarnih spričeval.

c) informacije poslane v skladu s točkami b), d), i) in j) drugega
odstavka VII. člena,
d)bibliografski podatki in kratki povzetki dokumentov, povezanih
z informacijami, poslanimi v skladu s točko a) prvega odstavka
VIII. člena,

XXII. ČLEN
Začetek veljavnosti

e) zahteve po informacijah s kontaktnih mest ter odgovori na
takšne zahteve, razen priloženih dokumentov,

Takoj ko to konvencijo ratificirajo tri države podpisnice, začne
med njimi veljati. Veljati začne tudi za vsako državo ali organizacijo
članico FAO, ki jo ratificira ali k njej pristopi, in sicer od dneva
deponiranja njene listiine o ratifikaciji ali pristopu.

f) dokumenti, ki jih dajo na voljo pogodbenice za zasedanja
komisije.

XXIII. ČLEN
Odpoved

XX. ČLEN
Strokovna pomoč

1. Pogodbenica lahko kadar koli odpove ko konvencijo z uradnim
obvestilom, in ga naslovi na generalnega direktorja FAO. Generalni
direktor o tem nemudoma obvesti vse pogodbenice.

Pogodbenice soglašajo, da se bodo za lažje izvajanje te konvencije
zavzemale za zagotavljanje strokovne pomoči pogodbenicam,
zlasti tistim v razvoju, in sicer dvostransko ali v ustreznih
mednarodnih organizacijah.
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PRILOGA
Vzorčni obrazec fitosanitarnega spričevala
Št.
Organizacija za varstvo rastlin
Organizaciji(-am) za varstvo rastlin
I. Opis pošiljke
Ime in naslov izvoznika:
Prijavljeno ime in naslov prejemnika:
Število in opis pakiranj:
Značilne oznake:
Kraj porekla:
Prijavljeno prevozno sredstvo:
Prijavljeno vstopno mesto:
Ime proizvoda in prijavljena količina:
Botanična imena rastlin:
Potrjujemo, da so bile zgoraj navedene rastline, rastlinski proizvodi ali drugi nadzorovani
predmeti inšpekcijsko pregledani oziroma preizkušeni v skladu z ustreznimi uradnimi
postopki. Ugotovljeno je bilo, da ne vsebujejo karantenskih škodljivih organizmov, ki jih
navaja pogodbenica uvoznica, ter da ustrezajo veljavnim fitosanitarnim zahtevam
pogodbenice uvoznice, vključno s tistimi, ki veljajo za nadzorovane nekarantenske škodljive
organizme.
Ugotovljeno je bilo tudi, da praktično ne vsebujejo drugih škodljivih organizmov.'*
II. Dopolnilna izjava
III. Postopek dezinsekcije oziroma dezinfekcije
Datum
Postopek
Pripravek (aktivna snov)
Trajanje in temperatura
Koncentracija
Dodatni podatki

(Žig organizacije)

Kraj izdaje
Ime pooblaščenega uradnika
Datum
(Podpis)

-(naziv organizacije za varstvo rastlin) ne prevzema
nikakršne fmačne odgovornosti v zvezi s tem spričevalom, to velja tudi za vse njene uradnike
ali predstavnike*
* Neobvezna klavzula.
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Vzorec fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz
Št.
Organizacija za varstvo rastlin
Organizaciji/-jam za varstvo rastlin

(pogodbenica, ki ponovno izvaža)
(pogodbenica(-e) uvoznica(-e))
I. Opis pošiljke

Ime in naslov izvo2nika:
Prijavljeno ime in naslov prejemnika:
Število in opis pakiranj:
Značilne oznake:
Kraj porekla:
Prijavljeno prevozno sredstvo:
Prijavljeno vstopno mesto:
Ime proizvoda in prijavljena količina:
Botanična imena rastlin:
Potrjujemo, da so bile zgoraj navedene rastline, rastlinski proizvodi ali drugi nadzorovani
predmeti
uvoženi v (pogodbenica, ki ponovno izvaža)
iz
(pogodbenica porekla) na podlagi fiotsanitarnega spričevala št.
,
katerega *izvirnik □ overjena kopija izvirnika □ je priložena temu spričevalu; da so pakirani
□ prepakirani □ v izvirno □ *novo □ embalažo, za katere je na podlagi izvirnega
fitosanitarnega spričevala □ in dodatnega inšpekcijskega pregleda □ ugotovljeno, da
so v skladu z veljavnimi fitosanitarnimi zahtevami pogodbene uvoznice in da med
skladiščenjem v
(pogodbenica, ki ponovno izvaža) pošiljka ni bila
izpostavljena nevarnosti infestacije ali infekcije.
* Označite ustrezne □ okvirčke
II. Dopolnilna izjava
III. Postopek dezinsekcije oziroma dezinfekcije
Datum
Postopek
Pripravek (aktivna snov)
Trajanje in temperatura
Koncentracija
Dodatni podatki

(Žig organizacije)

Kraj izdaje
Ime pooblaščenega uradnika
Datum
(Podpis)

(naziv organizacije za varstvo rastlin) ne prevzema nobene finačne
odgovornosti v zvezi s tem spričevalom, to velja tudi za vse njene uradnike ali predstavnike**
** Neobvezna klavzula.
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3. člen

4. člen

Za izvajanje konvencije je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

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

OBRAZLOŽITEV

Slovenija je nasledila Mednarodno konvencijo o varstvu rastlin z
Aktom o nasledstvu večstranskih mednarodnih pogodb s področja
kmetijstva, katerih pogodbenica je bila nekdanja Jugoslavija
(Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 20/97z dne 7. november
1997). Na 29. zasedanju konference FAO, novembra 1997 v
Rimu, je bilo z resolucijo 12/97 potrjeno revidirano besedilo
konvencije, h kateremu Slovenija še ni pristopila, zato je treba
speljati postopek za pristop k navedeni konvenciji.

ukrepih. Določena so tudi nova pravila za zagotovitev skupnih in
učinkovitih ukrepov za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje
bolezni in škodljivcev, ki so škodljivi za rastline.
Poseben poudarek namenja vzpostavitvi mreže za pripravo in
uporabo usklajenih fitosanitarnih ukrepov in oblikovanje
mednarodnih standardov ter predvsem upoštevanje mednarodno
potrjenih načel, ki veljajo za varstvo zdravja rastlin, ljudi in živali
ter okolja.

Pristop k Mednarodni konvenciji o varstvu rastlin - revidirano
besedilo v okviru organizacije FAO je za Republiko Slovenijo
bistvenega pomena za področje varstva rastlin. Pomeni možnost
za vključevanje na ravni mednarodnega sodelovanja pri varstvu
rastlin zaradi preprečevanja vnosa in širjenja škodljivih
organizmov, zagotovitev tesnejšega sodelovanja pri izvajanju
ukrepov, vzpostavitev neposredno povezave za usklajevanje
mednarodnih fitosanitarnih predpisov in standardov ter pospešitev
razvoja rastlinske pridelave in proizvodnje ter mednarodne
trgovine.

Predvidevata se tudi ustanovitev novih teles na mednarodni ravni
ter določitev nalog in njihove obveznosti.
Mednarodno konvencijo o varstvu rastlin - revidirano besedilo v
skladu s 63. členom zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni
zbor Republike Slovenije.
Zaradi pristopa k Mednarodni konvenciji o varstvu rastlin revidirano besedilo ne bo treba spreminjati predpisov.
Pristop k Mednarodni konvenciji o varstvu rastlin - revidirano
besedilo je usklajen s pravom in politiko Evropske skupnosti.

Novo besedilo konvencije upošteva tudi sporazume, ki so bili
sklenjeni na podlagi urugvajskoga kroga večstranskih trgovinskih
pogajanj, vključno s sporazumom o uporabi sanitarnih in
fitosanitarnih ukrepov (V/TO/SPS). Ker je fitosanitamo področje
eno od pomembnejših pri vključevanju Slovenije na skupni trg
EU, sta čimprejšnji sprejem in izvajanje novih določb konvencije
za Slovenijo prednostna naloga.

Za izvajanje Mednarodne konvencije o varstvu rastlin - revidirano
besedilo so potrebna finančna sredstva v višini 1.000.000,00 SIT
letno za udeležbo in sodelovanje v mednarodnih telesih. Sredstva
bodo zagotovljena iz proračunskih sredstev Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

Revidirano besedilo določa predvsem novo vlogo konvencije v
razmerju do WTO oz. Sporazuma o sanitarnih in fitosanitarnih
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JvT.
NAROČILNICA
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

OBVESTILO
Bralce obveščamo, da smo s številko 53 podražili ceno izvoda publikacije "Poročevalec" Državnega zbora Republike
Slovenije iz dosedanjih 320 na 420 tolarjev.
UREDNIŠTVO POROČEVALCA

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 420 tolar|ev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost
(Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99).

