Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 060-06-8/2019/3
Ljubljana, 24. 4. 2019

Predlog
ZAPISNIK

30. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve, ki je
bila v torek, 23. aprila 2019, ob 15.30 uri, v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 15.30 uri in zaključila ob 16.15 uri.
Prisotni:
 podpredsednik: Igor Antauer
 člani: Samer Khalil, Bogomir Vnučec, Branko Šumenjak, Davorin Terčon, prof. dr.
Branka Kalenić Ramšak in mag. Peter Požun
 Tomaž Horvat (na podlagi 24. člena Poslovnika namesto Bojane Potočan)
Opravičeno odsotni:
 predsednik: Bojan Kekec
 člani: Bojana Potočan, mag. Miroslav Ribič, mag. Igor Velov in Franc Kangler
Ostali prisotni:
 dr. Uroš Svete in Mojca Jarc, Ministrstvo za javno upravo
 mag. Damjan Horvat, Ministrstvo za infrastrukturo
Dnevni

r e d:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v
imenu Evropske unije zastopa na Svetovni konferenci o radiokomunikacijah leta
2019 (WRC-19) Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU), EPA 521-VIII, EU U
924
2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu
Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo o nekaterih vidikih storitev
zračnega prevoza, v imenu Evropske unije, EPA 522-VIII, EU U 925
3. Potrditev zapisnika 29. seje komisije
Ad 1)
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa
Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na Svetovni konferenci o
radiokomunikacijah leta 2019 (WRC-19) Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU)
(v nadaljevanju: Predlog stališča), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo, na podlagi
prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado
Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10,
107/10 in 30/15), posredovala Vlada Republike Slovenije.

Uvodno obrazložitev k predlaganemu stališču je podal dr. Uroš Svete, v.d.
generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno
upravo. Pojasnil je vlogo Pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne
telekomunikacijske zveze (ITU) med članicami zadevne zveze, s katerim se sestavlja
in potrjuje standarde v telekomunikacijah. Na vsaki Svetovni konferenci o
radiokomunikacijah se sprejmejo prenovljena mednarodna telekomunikacijska
pravila. Letošnja konferenca bo potekala od 28. 10. do 22. 11. 2019 v Sharm el
Sheikhu v Egiptu. Pričakuje se, da bi revizija zadevne mednarodne pogodbe lahko
vplivala na skupna pravila EU, zato je treba sprejeti odločitev o stališčih, ki se bodo
zastopala v imenu EU. Slovenija načelno podpira predlagani sklep, se bo pa v
nadaljevanju zavzemala za izboljšanje njegovega besedila v delu, ki se nanaša na
pripravo predlogov točk dnevnega reda. Pozornost je usmerjena na razjasnitev
določenih vprašanj, vezanih na frekvenčni pas 24,25 – 25,25 GHz. Kot razlog je
dodal, da ni bila v okviru Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) opravljena še
nobena raziskava o vplivu na gospodarstvo.
Člani komisije podpirajo prizadevanja za dejavno in konstruktivno sodelovanje v
procesih,ki ustrezajo razvoju na področju visokih tehnologij in ki so namenjena
izogibanju škodljivih motenj med državami ter doseganju določene mere usklajenosti
pri uporabi mednarodnih zavez. Pri tem pa menijo, da je potrebno posebno
pozornost nameniti zagotavljanju vključevanja zdravja in okoljske dimenzije v vse
politike EU. Izražena je bila skrb zaradi nevarnosti sevanja oddajnikov 5G tehnologije
v višjih frekvencah na okolje in javno zdravje. Utemeljeno se namreč pričakuje, da bo
tehnologija 5. generacije in njena načrtovana širitev, znatno povečala neprekinjeno
izpostavljenost ljudi, živali in okolja radijskim – elektromagnetnim sevanjem.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču,
ki se v imenu Evropske unije zastopa na Svetovni konferenci o radiokomunikacijah
leta 2019 (WRC-19) Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) .
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Bogomir Vnučec.
Ad 2)
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa
Sveta o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo o nekaterih
vidikih storitev zračnega prevoza, v imenu Evropske unije (v nadaljevanju: predlog
stališča), ki ga je Državnemu zboru, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o
sodelovanju med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah
Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15), posredovala Vlada
Republike Slovenije.
Dopolnilno obrazložitev je podal mag. Damjan Horvat, v.d. generalnega direktorja
Direktorata za letalski in pomorski promet na Ministrstvu za infrastrukturo. Predstavil
je predlagani sklep in Predlog stališča. Izpostavil je cilj sporazumov med Evropsko
unijo in tretjimi državami o nekaterih vidikih zračnega prevoza, ki želi omogočiti vsem
letalskim prevoznikom Evropske unije nediskriminatorni dostop do zračnih prog med
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Evropsko unijo in tretjimi državami ter uskladiti dvostranske sporazume o zračnem
prevozu med državami članicami Evropske unije in tretjimi državami z zakonodajo
Evropske unije. Na slednje je opozorilo tudi Sodišče Evropske unije v svojih sodbah.
Navedene določbe sporazuma bodo tako nadomestile ali dopolnile obstoječe
določbe iz dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami
Evropske unije in Republiko Korejo. Med temi državami ni Republike Slovenije, saj z
Republiko Korejo nima sklenjenega bilateralnega sporazuma. Kot ena izmed članic
Evropske unije pa mora pripraviti stališče glede sporazumov, ki jih sklepa Evropska
unija.
Člani komisije pozdravljajo dosežen napredek na področju prometa med Evropsko
unijo in Republiko Korejo. Horizontalni letalski sporazum o nekaterih vidikih storitev
zračnega prevoza, parafiran 12. 10. 2018, bo ponovno vzpostavil pravno varnost
vseh 22 dvostranskih sporazumov o storitvah zračnega prevoza, ki jih je Republika
Koreja sklenila z državami članicami EU, saj jih bo uskladil s pravom EU. Zadevni
letalski sporazum odraža pozitivno rast letalskega trga med EU in Republiko Korejo
ter bi moral spodbuditi večji pretok.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu
Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo o nekaterih vidikih storitev
zračnega prevoza, v imenu Evropske unije.
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Bogomir Vnučec.
Ad 3)
Zapisnik 29. seje je bil potrjen brez pripomb.
Sekretarka
Lilijana Žurman

Podpredsednik
Igor Antauer
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