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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 50. seji 18. 2. 2015 sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo
in njenimi državami članicami ter Kraljevino Norveško na področju satelitske
navigacije (MSNEUNO)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med
Evropsko unijo in njenimi drţavami članicami ter Kraljevino Norveško na področju
satelitske navigacije (MSNEUNO), ki ga je Vlada RS posredovala Drţavnemu zboru
v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona o ratifikaciji podpira.
Uvodno predstavitev je podal Zlatko Podgorski, predstavnik Ministrstva za
infrastrukturo. Člani komisije so bili seznanjeni, da je program Galileo evropska
pobuda za vzpostavitev najsodobnejšega globalnega satelitsko navigacijskega
sistema, ki bo zagotavljal visoko natančno in zanesljivo storitev določanja poloţaja,
časa in navigacije po vsem svetu. Evropska komisija je začetek projekta predvidela v
letu 2013. Ker se je projekt na svoji poti srečal z mnogimi ovirami se je končna
realizacija njegove izvedbe premaknila v leto 2018. Ker se zaradi podaljšanja roka
povečujejo finančni stroški, je Evropska komisija predlagala, da se omogoči začetek
delovanja sistema Galileo s konstelacijo le desetih satelitov, od predvidenih trideset,
v letu 2015, ki bodo zagotavljali tri, od predvidenih petih storitev.
V razpravi so člani komisije med drugim izpostavili čas, ki je potekel od podpisa
sporazuma do predloţitve ratifikacije, saj bo Slovenija med zadnjimi drţavami, ki bo
izvedla ratifikacijo. Ratifikacija sporazuma je potrebna, ker bosta na Norveškem dve
pomembni zemeljski instalaciji, ki bosta prispevali k pravilnemu delovanju sistema.
Člani komisije izpostavljajo pomembno vlogo Norveške pri tem projektu. Od
njegovega samega začetka je v političnem, tehničnem in finančnem smislu
prispevala k vsem stopnjam programa Galileo in je zainteresirana za vse storitve, ki
jih ponuja sistem. Zato se članom komisije zastavlja vprašanje o koristih, ki jih
Norveška uţiva pri skupnem projektu.

Predstavnik ministrstva je podal odgovore oziroma dodatna pojasnila na zastavljena
vprašanja članom komisije, ki so se nanašala na pravice in obveznosti Norveške ter
na pomen projekta za gospodarske subjekte in raziskovalce.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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