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LUKSEMBURŠKI PROTOKOL H KONVENCIJI O MEDNARODNIH ZAVAROVANJIH NA PREMIнNI OPREMI 
V ZVEZI Z ZADEVAMI, KI SE NANAŠAJO NA ŽELEZNIŠKA VOZNA SREDSTVA 

DRŽAVE PODPISNICE TEGA PROTOKOLA SO SE – 

V PREPRIнANJU, da je treba izvajati Konvencijo o mednarodnih 
zavarovanjih na premiоni opremi (Konvencija) v delu, ki se 
nanaša na železniška vozna sredstva, ob upoštevanju namenov, 
doloоenih v preambuli Konvencije, 

UPOŠTEVAJOн potrebo po prilagoditvi Konvencije posebnim 
zahtevam železniških voznih sredstev in njihovemu financiТ
ranju, 

DOGOVORILE o naslednjih doloоbah, povezanih z železniškimi 
voznimi sredstvi: 

POGLAVJE I 

PODROнJE UPORABE IN SPLOŠNE DOLOнBE 

нlen I 

Opredelitev pojmov 

1. Pojmi, ki se uporabljajo v tem protokolu, razen оe iz 
sobesedila ne izhaja drugaоe, imajo pomene, doloоene v Kon- 
venciji. 

2. V tem protokolu se naslednji pojmi uporabljajo v 
pomenu, doloоenem v nadaljevanju: 

(a) „poroštvena pogodba“ pomeni pogodbo, ki jo sklene oseba 
kot porok; 

(b) „porok“ pomeni osebo, ki za namene zavarovanja izpolnitve 
vseh obveznosti v korist upnika, ki je zavarovan na podlagi 
sporazuma o jamstvu ali sporazuma, zagotovi jamstvo ali 
izda poroštvo na prvi poziv ali pogojni akreditiv ali kakršno 
koli drugo obliko kreditnega zavarovanja; 

(c) „dogodek v zvezi s plaоilno nesposobnostjo“ pomeni: 

(i) zaоetek steоajnega postopka; ali 

(ii) objavljen dolžnikov namen, da zaоasno ustavi plaоila, ali 
njegovo dejansko zaоasno ustavitev plaоil, оe se z zakoТ
nodajo ali državnim ukrepom prepreоi ali zaоasno 

odloži upnikova pravica do sprožitve steоajnega 
postopka zoper dolžnika ali uveljavljanja pravnih sredТ
stev na podlagi Konvencije; 

(d) „primarna pristojnost za primer plaоilne nesposobnosti“ 
pomeni državo pogodbenico, v kateri je središоe dolžniТ
kovih glavnih interesov, v zvezi s katerim se v ta namen 
šteje, da je to kraj dolžnikovega uradnega sedeža, ali оe ta 
sedež ne obstaja, kraj, v katerem je dolžnik registriran ali 
ustanovljen, razen оe se ne dokaže drugaоe; 

(e) „železniška vozna sredstva“ so vozila za vožnjo po fiksnih 
železniških tirih ali neposredno po tirnici, nad ali pod njo, 
vkljuоno s sistemi vleke, motorji, zavorami, osmi, podstavТ
nimi voziоki, odjemniki toka, napravami ter drugimi 
komponentami, opremo in deli, ki so namešоeni na vozila 
ali vgrajeni vanje, ter vkljuоno z vsemi podatki, navodili in 
dokumentacijo, ki se nanašajo nanje. 

нlen II 

Uporaba Konvencije v zvezi z železniškimi voznimi 
sredstvi 

1. Konvencija se uporablja za železniška vozna sredstva v 
skladu z doloоbami tega protokola. 

2. Za Konvencijo in ta protokol se uporablja ime Konvencija 
o mednarodnih zavarovanjih na premiоni opremi, kot se 
uporablja za železniška vozna sredstva. 

нlen III 

Odstopanje 

Pogodbenice lahko na podlagi pisnega sporazuma izkljuоijo 
uporabo оlena IX in v medsebojnih odnosih odstopijo od 
katerih koli doloоb tega protokola ali spremenijo njihov uоinek, 
razen оlena VII(3) in (4). 

нlen IV 

Pooblastila zastopnikov 

Oseba lahko v zvezi z železniškimi voznimi sredstvi sklene 
sporazum, opravi registracijo, kakor je opredeljena v оlenu 
16(3) Konvencije, ter uveljavlja pravice in zavarovanja na 
podlagi Konvencije prek agenta, fiduciarja ali zastopnika.
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нlen V 

Opredelitev železniških voznih sredstev v sporazumu 

1. Za namene оlena 7(c) Konvencije in оlena XVIII(2) tega 
protokola opis železniških voznih sredstev zadošоa za opredeТ
litev železniških voznih sredstev, оe vsebuje: 

(a) opis železniških voznih sredstev po posameznih voznih 
sredstvih; 

(b) opis posameznih železniških voznih sredstev po vrstah 
voznih sredstev; 

(c) izjavo, da se sporazum nanaša na vsa sedanja in prihodnja 
železniška vozna sredstva; ali 

(d) izjavo, da se sporazum nanaša na vsa sedanja in prihodnja 
železniška vozna sredstva razen nekaterih posameznih 
voznih sredstev ali nekaterih vrst voznih sredstev. 

2. Za namene оlena 7 Konvencije je zavarovanje na prihodТ
njih železniških voznih sredstvih, opredeljenih v skladu s prejšТ
njim odstavkom, ustanovljeno kot mednarodno zavarovanje, 
takoj ko hipoteоni dolžnik, pogojni prodajalec ali zakupodajalec 
pridobi pravico do razpolaganja z železniškimi voznimi sredstvi, 
ne da bi bilo za to potrebno novo dejanje prenosa. 

нlen VI 

Izbira prava 

1. Ta оlen se uporablja samo, оe je država pogodbenica dala 
izjavo v skladu s оlenom XXVII. 

2. Pogodbenice sporazuma ali povezane poroštvene pogodbe 
ali sporazuma o prenosu se lahko dogovorijo o pravu, ki bo v 
celoti ali delno urejalo njihove pogodbene pravice in obveznosti. 

3. Razen оe ni dogovorjeno drugaоe, se sklicevanje na pravo 
iz prejšnjega odstavka, ki ga izberejo pogodbenice, nanaša na 
notranje zakonodajne predpise imenovane države, оe je ta 
država sestavljena iz veо teritorialnih enot, pa na domaоe 
pravo doloоene teritorialne enote. 

POGLAVJE II 

PRAVNA SREDSTVA ZA PRIMER NEIZPOLNJEVANJA 
OBVEZNOSTI, PREDNOSTNE PRAVICE IN ODSTOPI 

нlen VII 

Sprememba doloоb o pravnih sredstvih za primer 
neizpolnjevanja obveznosti 

1. Poleg pravnih sredstev iz poglavja III Konvencije lahko 
upnik pod pogojem, da se dolžnik kadar koli s tem strinja, in 

v okolišоinah iz tega poglavja, naroоi izvoz in fiziоni prenos 
železniških voznih sredstev z ozemlja, na katerem se nahaja. 

2. Upnik ne uveljavlja pravnih sredstev iz prejšnjega odstavka 
brez predhodnega pisnega soglasja imetnika katerega koli regis- 
triranega zavarovanja, ki prevlada nad zavarovanjem upnika. 

3. нlen 8(3) Konvencije se ne uporablja za železniška vozna 
sredstva. Vsa pravna sredstva, predvidena v Konvenciji v zvezi z 
železniškimi voznimi sredstvi, je treba uveljavljati na 
ekonomsko sprejemljiv naоin. Za pravno sredstvo se šteje, da 
se uveljavlja ekonomsko ustrezno, оe se izvaja v skladu z 
doloоbo sporazuma, razen kadar je taka doloоba oоitno 
neustrezna. 

4. Šteje se, da je hipoteоni upnik, ki da zainteresiranim 
osebam pisno obvestilo o predlagani prodaji ali zakupu štirinajst 
ali veо koledarskih dni prej v skladu s оlenom 8(4) Konvencije, 
izpolnil zahtevo predložitve „predhodnega obvestila v 
ustreznem roku“ iz navedenega оlena. Zgoraj navedeno hipoteоТ
nemu upniku in hipoteоnemu dolžniku ali upniku ne prepreоuje 
dogovora o daljšem roku za predložitev predhodnega obvestila. 

5. Ob upoštevanju vseh veljavnih zakonov in predpisov o 
varnosti država pogodbenica zagotovi, da ustrezni upravni 
organi uоinkovito sodelujejo z upnikom in mu v potrebnem 
obsegu pomagajo pri uveljavljanju pravnih sredstev iz odstavka 
1. 

6. Hipoteоni upnik, ki predlaga izvoz železniških voznih 
sredstev na podlagi odstavka 1, ne da bi bilo to zahtevano s 
sodnim nalogom, da razumno predhodno pisno obvestilo o 
predlaganem izvozu: 

(a) zainteresiranim osebam iz оlena 1(m)(i) in (ii) Konvencije; in 

(b) zainteresiranim osebam iz оlena 1(m)(iii) Konvencije, ki so 
hipoteоnega upnika obvestile o svojih pravicah v razumnem 
roku pred izvozom. 

нlen VIII 

Sprememba doloоb v zvezi z zaоasnimi ukrepi 

1. Ta оlen se uporablja samo v državi pogodbenici, ki je dala 
izjavo v skladu s оlenom XXVII in v obsegu, navedenem v taki 
izjavi. 

2. Za namene оlena 13(1) Konvencije pojem „hitro“, kadar se 
nanaša na pridobitev ukrepov, pomeni v takem številu koledarТ
skih dni od datuma vložitve zahtevka, kot je navedeno v izjavi, 
ki jo da država pogodbenica, v kateri se vloži zahtevek.
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3. нlen 13(1) Konvencije se uporablja tako, da se takoj za 
pododstavkom (d) doda naslednje: 

„(e) оe se dolžnik in upnik kadar koli izrecno dogovorita, 
prodajo in uporabo prihodkov iz te prodaje“; 

оlen 43(2) pa se uporablja tako, da se za navedbo „оlena 
13(1)(d)“ vstavi navedba „in (e)“. 

4. Lastništvo ali katera koli druga zavarovalna pravica dolžТ
nika, ki se prenese ob prodaji na podlagi prejšnjega odstavka, je 
prosta vsakega drugega zavarovanja, pred katerim ima mednaТ
rodno zavarovanje hipoteоnega upnika prednost v skladu z 
doloоbami оlena 29 Konvencije. 

5. Upnik in dolžnik ali katera koli druga zainteresirana oseba 
se lahko pisno dogovorita o izkljuоitvi uporabe оlena 13(2) 
Konvencije. 

6. V zvezi s pravnimi sredstvi iz оlena VII(1): 

(a) upravni organi v državi pogodbenici jih dajo na voljo 
najpozneje sedem koledarskih dni po tem, ko upnik te 
organe obvesti, da je bil ukrep iz оlena VII(1) odobren, ali 
v primeru, оe ukrep odobri tuje sodišоe, ki ga sodišоe države 
pogodbenice priznava, in ima upnik na podlagi Konvencije 
pravico pridobiti navedena pravna sredstva; in 

(b) pristojni organi uоinkovito sodelujejo z upnikom in mu 
pomagajo pri uveljavljanju takih pravnih sredstev v skladu 
z veljavnimi zakoni in predpisi o varnosti. 

7. Odstavka 2 in 6 ne vplivata na noben veljavni zakon ali 
predpis o varnosti. 

нlen IX 

Pravna sredstva v zvezi s plaоilno nesposobnostjo 

1. Ta оlen se uporablja samo, оe je država pogodbenica, ki je 
primarno pristojna za primer plaоilne nesposobnosti, dala izjavo 
v skladu s оlenom XXVII. 

2. Pojem „steоajni upravitelj“ se v tem оlenu nanaša na 
navedeno osebo v njeni uradni in ne zasebni funkciji. 

Možnost A 

3. Ob nastanku dogodka, povezanega s plaоilno nesposТ
obnostjo, steоajni upravitelj ali dolžnik ob upoštevanju odstavka 
7 preda železniška vozna sredstva v posest upniku najpozneje 
do zgodnejše izmed teh dveh možnosti: 

(a) konca оakalne dobe in 

(b) datuma, na katerega bi upnik dobil pravico do posesti na 
železniških voznih sredstvih, оe se ta оlen ne bi uporabljal. 

4. Za namene tega оlena „оakalna doba“ pomeni dobo, 
doloоeno v izjavi države pogodbenice, ki je primarno pristojna 
za primer plaоilne nesposobnosti. 

5. нe in dokler upnik ne dobi možnosti prevzema posesti na 
podlagi odstavka 3: 

(a) steоajni upravitelj ali dolžnik ohrani in vzdržuje železniška 
vozna sredstva in njihovo vrednost v skladu s sporazumom 
in 

(b) ima upnik pravico do vložitve zahtevka za katere koli druge 
oblike zaоasnih ukrepov, ki jih omogoоa veljavna zakoТ
nodaja. 

6. Pododstavek (a) prejšnjega odstavka ne izkljuоuje uporabe 
železniških voznih sredstev v skladu z ureditvijo, namenjeno 
ohranjanju železniških voznih sredstev ter vzdrževanju teh sredТ
stev in njihove vrednosti. 

7. Steоajni upravitelj ali dolžnik lahko ohrani posest na 
železniških voznih sredstvih, оe je do roka, doloоenega v 
odstavku 3, odpravil vsakršno neizpolnjevanje obveznosti, 
razen neizpolnjevanja obveznosti, ki ga povzroоi zaоetek steоajТ
nega postopka, in se zavezal, da bo izpolnjeval vse prihodnje 
obveznosti v skladu s sporazumom in povezanimi dokumenti o 
transakcijah. V primeru neizpolnjevanja prihodnjih obveznosti 
se ne uporabi nova оakalna doba. 

8. V zvezi s pravnimi sredstvi iz оlena VII(1): 

(a) upravni organi v državi pogodbenici jih dajo na voljo 
najpozneje sedem koledarskih dni po datumu, na katerega 
upnik take organe obvesti, da ima pravico pridobiti ta 
pravna sredstva v skladu s Konvencijo, in 

(b) pristojni organi uоinkovito sodelujejo z upnikom in mu 
pomagajo pri uveljavljanju takih pravnih sredstev v skladu 
z veljavnimi zakoni in predpisi o varnosti. 

9. Po datumu iz odstavka 3 ni dovoljeno prepreоevati ali 
zadrževati uveljavljanja pravnih sredstev, ki jih omogoоa Kon- 
vencija ali ta protokol.
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10. Nobene dolžnikove obveznosti na podlagi sporazuma ni 
mogoоe spremeniti brez upnikovega soglasja. 

11. Prejšnji odstavek ne vpliva na pristojnost steоajnega 
upravitelja, оe taka pristojnost obstaja, da odpove sporazum 
na podlagi veljavne zakonodaje. 

12. Nobene pravice ali zavarovanja, razen nepogodbenih 
pravic ali zavarovanj, ki spadajo v kategorijo, doloоeno v izjavi 
na podlagi оlena 39(1) Konvencije, v steоajnem postopku 
nimajo prednosti pred registriranimi zavarovanji. 

13. Konvencija, kakor jo spreminjata оlena VII in XXV tega 
protokola, se uporablja za uveljavljanje vseh pravnih sredstev po 
tem оlenu. 

Možnost B 

3. Ob nastanku dogodka, povezanega s plaоilno nesposТ
obnostjo, steоajni upravitelj ali dolžnik obvesti upnika na 
njegovo zahtevo v roku, doloоenem v izjavi države pogodbenice 
na podlagi оlena XXVII, ali bo: 

(a) odpravil vsakršno neizpolnjevanje obveznosti, razen neizТ
polnjevanja obveznosti, ki ga povzroоi zaоetek steоajnega 
postopka, ter se zavezal k izpolnjevanju vseh prihodnjih 
obveznosti v skladu s sporazumom in povezanimi dokuТ
menti o transakcijah; ali 

(b) dal upniku možnost, da prevzame posest na železniških 
voznih sredstvih v skladu z veljavno zakonodajo. 

4. Na podlagi veljavne zakonodaje iz pododstavka (b) prejšТ
njega odstavka se lahko sodišоu dovoli, da zahteva sprejetje 
dodatnih ukrepov ali predložitev dodatnih poroštev. 

5. Upnik predloži dokaze za svoje zahtevke in dokazilo o 
registraciji svojega mednarodnega zavarovanja. 

6. нe steоajni upravitelj ali dolžnik upnika ne obvesti v 
skladu z odstavkom 3 ali оe je steоajni upravitelj ali dolžnik 
izjavil, da bo upniku dal možnost, da prevzame posest na 
železniških voznih sredstvih, vendar tega ne stori, lahko sodišоe 
upniku dovoli prevzem posesti na železniških voznih sredstvih 
pod pogoji, ki jih doloоi sodišоe, in lahko zahteva sprejetje 
dodatnih ukrepov ali predložitev dodatnih poroštev. 

7. Železniških voznih sredstev ni dovoljeno prodati, dokler 
sodišоe ne sprejme odloоitve v zvezi z zahtevkom in mednaТ
rodnim zavarovanjem. 

Možnost C 

3. Ob nastanku dogodka, povezanega s plaоilno nesposТ
obnostjo, steоajni upravitelj ali dolžnik v roku za odpravo neizТ
polnjevanja obveznosti: 

(a) odpravi vsakršno neizpolnjevanje obveznosti, razen neizpolТ
njevanja obveznosti, ki ga povzroоi zaоetek steоajnega 
postopka, in se zaveže k izpolnjevanju vseh prihodnjih 
obveznosti v skladu s sporazumom in povezanimi dokuТ
menti o transakcijah; ali 

(b) da upniku možnost, da prevzame posest na železniških 
voznih sredstvih v skladu z veljavno zakonodajo. 

4. Pred koncem roka za odpravo neizpolnjevanja obveznosti 
lahko steоajni upravitelj ali dolžnik pri sodišоu vloži zahtevek za 
odredbo o zaоasni prekinitvi njegove obveznosti iz pododstavka 
(b) prejšnjega odstavka za obdobje, ki zaоne teоi ob izteku roka 
za odpravo neizpolnjevanja obveznosti in se zakljuоi najpozneje 
ob prenehanju veljavnosti sporazuma oziroma njegovih morebiТ
tnih podaljšanj, pod pogoji, za katere sodišоe meni, da so 
praviоni („zaоasna prekinitev“). Taka odredba zahteva, da se 
vsi zneski, do katerih je upnik upraviоen med zaоasno prekinitТ
vijo, ob zapadlosti plaоajo iz steоajne mase ali da jih plaоa 
dolžnik ter da steоajni upravitelj ali dolžnik izpolni vse druge 
obveznosti, ki nastanejo med zaоasno prekinitvijo. 

5. нe se pri sodišоu vloži zahtevek iz prejšnjega odstavka, 
upnik ne sme prevzeti posesti na železniških voznih sredstvih, 
dokler sodišоe ne izda odredbe. нe zahtevek ni odobren v 
takem številu koledarskih dni od vložitve zahtevka za pridobitev 
ukrepov, kot je doloоeno v izjavi, ki jo da država pogodbenica, 
v kateri je zahtevek vložen, se šteje, da je bil zahtevek 
umaknjen, razen оe se upnik in steоajni upravitelj ali dolžnik 
ne dogovorita drugaоe. 

6. нe in dokler upnik ne dobi možnosti prevzema posesti na 
podlagi odstavka 3: 

(a) steоajni upravitelj ali dolžnik ohrani in vzdržuje železniška 
vozna sredstva ter njihovo vrednost v skladu s sporaТ
zumom; in 

(b) ima upnik pravico do vložitve zahtevka za katere koli druge 
oblike zaоasnih ukrepov, ki jih omogoоa veljavna zakoТ
nodaja. 

7. Pododstavek (a) prejšnjega odstavka ne izkljuоuje uporabe 
železniških voznih sredstev v skladu z ureditvijo, namenjeno 
ohranjanju in vzdrževanju železniških voznih sredstev ter 
njihove vrednosti.

SL L 331/8 Uradni list Evropske unije 16.12.2009



8. нe steоajni upravitelj ali dolžnik v roku za odpravo neizТ
polnjevanja obveznosti ali v obdobju zaоasne prekinitve odpravi 
vsakršno neizpolnjevanje obveznosti, razen neizpolnjevanja 
obveznosti, ki ga povzroоi zaоetek steоajnega postopka, ter se 
zaveže, da bo izpolnjeval vse prihodnje obveznosti v skladu s 
sporazumom in povezanimi dokumenti o transakcijah, lahko 
steоajni upravitelj ali dolžnik ohrani posest na železniških 
voznih sredstvih, hkrati pa prenehajo veljati morebitne odredbe, 
ki jih je sodišоe izdalo na podlagi odstavka 4. V primeru neizТ
polnjevanja prihodnjih obveznosti se ne uporabi novi rok za 
odpravo neizpolnjevanja obveznosti. 

9. V zvezi s pravnimi sredstvi iz оlena VII(1): 

(a) upravni organi v državi pogodbenici jih dajo na voljo 
najpozneje sedem koledarskih dni po datumu, na katerega 
upnik te organe obvesti, da ima pravico pridobiti navedena 
pravna sredstva v skladu s Konvencijo; in 

(b) pristojni organi uоinkovito sodelujejo z upnikom in mu 
pomagajo pri uveljavljanju teh pravnih sredstev v skladu z 
veljavnimi zakoni in predpisi o varnosti. 

10. Ob upoštevanju odstavkov 4, 5 in 8 po izteku roka za 
odpravo neizpolnjevanja obveznosti ni dovoljeno prepreоevati 
ali zadrževati uveljavljanja pravnih sredstev, ki jih omogoоa 
Konvencija. 

11. Ob upoštevanju odstavkov 4, 5 in 8 med steоajnim 
postopkom brez soglasja upnika ni dovoljeno spreminjati 
obveznosti dolžnika, ki izhajajo iz sporazuma in povezanih 
transakcij. 

12. Prejšnji odstavek ne vpliva na pristojnost steоajnega 
upravitelja, оe taka pristojnost obstaja, da odpove sporazum 
na podlagi veljavne zakonodaje. 

13. Nobene pravice ali zavarovanja, razen nepogodbenih 
pravic ali zavarovanj, ki spadajo v kategorijo, doloоeno v izjavi 
na podlagi оlena 39(1) Konvencije, v steоajnem postopku 
nimajo prednosti pred registriranimi zavarovanji. 

14. Konvencija, kakor jo spreminjata оlena VII in XXV tega 
protokola, se uporablja za uveljavljanje vseh pravnih sredstev po 
tem оlenu. 

15. Za namene tega оlena „rok za odpravo neizpolnjevanja 
obveznosti“ pomeni obdobje, ki zaоne teоi na dan dogodka, 
povezanega s plaоilno nesposobnostjo, kot je doloоeno v izjavi 
države pogodbenice, ki je primarno pristojna za primer plaоilne 
nesposobnosti. 

нlen X 

Pomoо v primeru steоaja 

1. Ta оlen se uporablja samo v državi pogodbenici, ki je dala 
izjavo v skladu s оlenom XXVII(1). 

2. Sodišоa države pogodbenice, v kateri so železniška vozna 
sredstva, v skladu z zakonodajo države pogodbenice pri izvršeТ
vanju doloоb оlena IX v оim veоjem obsegu sodelujejo s tujimi 
sodišоi in tujimi steоajnimi upravitelji. 

нlen XI 

Doloоbe v zvezi z dolžnikom 

1. нe neizpolnjevanje obveznosti v smislu оlena 11 KonveТ
ncije ne obstaja, je dolžnik upraviоen do nemotene posesti in 
uporabe železniških voznih sredstev v skladu s sporazumom v 
razmerju do: 

(a) svojega upnika in imetnika kakršnega koli zavarovanja, od 
katerega dolžnik pridobi svobodno pravico na podlagi оlena 
29(4)(b) Konvencije, razen оe ni dolžnik drugaоe soglašal, in 

(b) imetnika kakršnega koli zavarovanja, od katerega je odvisna 
dolžnikova pravica ali zavarovanje na podlagi оlena 29(4)(a) 
Konvencije, vendar samo, оe dolžnik soglaša. 

2. Nobena doloоba iz Konvencije ali tega protokola ne vpliva 
na odgovornost upnika v primeru kakršne koli kršitve sporaТ
zuma na podlagi veljavne zakonodaje, оe se navedeni sporazum 
nanaša na železniška vozna sredstva. 

POGLAVJE III 

DOLOнBE V ZVEZI Z REGISTROM, KI SE NANAŠAJO NA 
MEDNARODNA ZAVAROVANJA NA ŽELEZNIŠKIH VOZNIH 

SREDSTVIH 

нlen XII 

Nadzorni organ in registrar 

1. Nadzorni organ ustanovijo predstavniki, pri оemer po 
enega predstavnika imenuje: 

(a) vsaka država podpisnica; 

(b) vsaka izmed najveо treh drugih držav, ki jih doloоi MednaТ
rodni inštitut za poenotenje zasebnega prava (Unidroit); in 

(c) vsaka izmed najveо treh drugih držav, ki jih doloоi 
Medvladna organizacija za mednarodni železniški promet 
(OTIF).
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2. Pri doloоitvi držav iz pododstavkov (b) in (c) prejšnjega 
odstavka se upošteva potreba po zagotavljanju široke geografske 
zastopanosti. 

3. Trajanje mandata predstavnikov, ki so imenovani na 
podlagi pododstavkov (b) in (c) odstavka 1, doloоita organiТ
zaciji, ki imenujeta predstavnike. Mandat predstavnikov, ki opraТ
vljajo svojo funkcijo na dan, ko zaоne ta protokol veljati za 
deseto državo podpisnico, preneha najpozneje dve leti po tem 
datumu. 

4. Predstavniki iz odstavka 1 sprejmejo prvi poslovnik 
nadzornega organa. Za sprejetje poslovnika je potrebno soglasje: 

(a) veоine vseh predstavnikov; in 

(b) veоine predstavnikov, imenovanih na podlagi pododstavka 
(a) odstavka 1. 

5. Nadzorni organ lahko ustanovi strokovno komisijo, ki jo 
sestavljajo: 

(a) osebe, ki jih imenujejo države podpisnice in pogodbenice ter 
imajo potrebno izobrazbo in izkušnje; in 

(b) po potrebi drugi strokovnjaki, 

ter jo pooblasti za pomoо nadzornemu organu pri opravljanju 
njegovih nalog. 

6. Nadzornemu organu pri opravljanju njegovih nalog 
pomaga sekretariat v skladu z navodili nadzornega organa. 
Sekretariat je OTIF. 

7. нe sekretariat ne more ali ne ni veо pripravljen opravljati 
svojih nalog, nadzorni organ doloоi drug sekretariat. 

8. Ko se sekretariat prepriоa, da mednarodni register v celoti 
deluje, pri depozitarju nemudoma shrani potrdilo o polnem 
delovanju registra. 

9. Sekretariat pridobi mednarodno pravno osebnost, оe 
takega statusa še nima, ter v zvezi s svojimi nalogami na 
podlagi Konvencije in tega protokola uživa enake izjeme in 
imuniteto, kot so zagotovljene nadzornemu organu na podlagi 
оlena 27(3) Konvencije ter mednarodnemu registru na podlagi 
оlena 27(4) Konvencije. 

10. Ukrep, ki ga sprejme nadzorni organ in ki se nanaša le 
na interese države podpisnice ali skupine držav podpisnic, se 

sprejme, оe se z njim strinja tudi zadevna država podpisnica ali 
veоina skupine držav podpisnic. Ukrep, ki bi lahko škodljivo 
vplival na interese države podpisnice ali skupine držav 
podpisnic, v zadevni državi podpisnici ali skupini držav 
podpisnic velja, оe se z njim strinja tudi zadevna država podpisТ
nica ali veоina skupine držav podpisnic. 

11. Prvi registrar se imenuje za obdobje najmanj pet let in 
najveо deset let. Nato se registrar imenuje ali ponovno imenuje 
za posamezno zaporedno obdobje, ki ne sme presegati deset let. 

нlen XIII 

Doloоitev vstopnih toоk 

1. Država pogodbenica lahko z izjavo kadar koli doloоi 
subjekt ali subjekte kot vstopno toоko ali vstopne toоke, skozi 
katere se ali se lahko v mednarodni register prenašajo inforТ
macije, potrebne za registracijo, razen za registracijo obvestila 
o nacionalnem zavarovanju ali registracijo pravice ali zavaroТ
vanja na podlagi оlena 40 Konvencije, ki v obeh primerih izhaja 
iz prava drugih držav. Razliоne vstopne toоke delujejo vsaj med 
delovnim оasom, ki velja na zadevnih ozemljih. 

2. V doloоitvi na podlagi prejšnjega odstavka se lahko dovoli, 
vendar ne zahteva, uporaba doloоene vstopne toоke ali vstopnih 
toоk za informacije, ki so potrebne za registracije v zvezi z 
obvestili o prodaji. 

нlen XIV 

Identifikacija železniških voznih sredstev za registracijo 

1. Za namene оlena 18(1)(a) Konvencije se v predpisih doloоi 
sistem za dodeljevanje identifikacijskih številk, ki jih dodeljuje 
registrar in ki omogoоajo nedvoumno identifikacijo posameznih 
železniških voznih sredstev. Identifikacijska številka je: 

(a) pritrjena na posamezno železniško vozno sredstvo; 

(b) v mednarodnem registru povezana z imenom proizvajalca 
in identifikacijsko številko proizvajalca, s katero je opremТ
ljeno železniško vozno sredstvo; ali 

(c) v mednarodnem registru povezana z nacionalno ali regioТ
nalno identifikacijsko številko, s katero je opremljeno železТ
niško vozno sredstvo.

SL L 331/10 Uradni list Evropske unije 16.12.2009



2. Za namene prejšnjega odstavka lahko država pogodbenica 
z izjavo doloоi sistem nacionalnih ali regionalnih identifikacijТ
skih številk, ki se uporabljajo za posamezna železniška vozna 
sredstva na podlagi mednarodnega zavarovanja, ki je ustvarjeno 
ali zagotovljeno oziroma naj bi bilo ustvarjeno ali zagotovljeno 
s sporazumom, ki ga sklene dolžnik, ki ima ob sklenitvi tega 
sporazuma sedež v državi pogodbenici. Tak nacionalni ali regioТ
nalni sistem identifikacije na podlagi sporazuma med 
nadzornim organom in državo pogodbenico, ki da izjavo, zagoТ
tavlja nedvoumno identifikacijo vsakega posameznega železniТ 
škega voznega sredstva, na katerega se sistem nanaša. 

3. Izjava, ki jo da država pogodbenica v skladu s prejšnjim 
odstavkom, mora vkljuоevati podrobne informacije o delovanju 
nacionalnega ali regionalnega sistema identifikacije. 

4. Da bi bila registracija železniškega voznega sredstva, za 
katerega je bila dana izjava na podlagi odstavka 2, veljavna, 
morajo biti v njej navedeni vse nacionalne ali regionalne idenТ
tifikacijske številke, ki so se za to vozno sredstvo uporabljale od 
zaоetka veljavnosti tega protokola na podlagi оlena XXIII(1), ter 
obdobje, v katerem se je posamezna številka uporabljala za 
zadevno vozno sredstvo. 

нlen XV 

Dodatne spremembe doloоb v zvezi z registrom 

1. Za namene оlena 19(6) Konvencije se iskalna merila pri 
mednarodnem registru doloоijo s predpisi. 

2. Za namene оlena 25(2) Konvencije in v tam opisanih 
okolišоinah imetnik registriranega prihodnjega mednarodnega 
zavarovanja ali registriranega prihodnjega odstopa mednarodТ
nega zavarovanja sprejme vse ukrepe v svoji pristojnosti za 
dosego izbrisa registracije najpozneje deset koledarskih dni po 
prejemu zahteve, opisane v navedenem odstavku. 

3. нe je bil registriran prenos in so se obveznosti dolžnika 
do upraviоenca prenosa sprostile, upraviоenec naroоi izbris regiТ
stracije najpozneje deset koledarskih dni po tem, ko na svoj 
naslov, naveden v registraciji, prejme pisno zahtevo stranke, 
katere pravica se prenaša. 

4. Registrar opravlja in vodi centralizirane funkcije mednaТ
rodnega registra 24 ur na dan. 

5. Registrar je na podlagi оlena 28(1) Konvencije odškodТ
ninsko odgovoren za povzroоeno izgubo, ki ne presega 

vrednosti železniških voznih sredstev, na katera se izguba 
nanaša. Ne glede na prejšnji stavek odškodninska odgovornost 
registrarja v nobenem koledarskem letu ne sme preseоi 5 miliТ
jonov posebnih pravic оrpanja oziroma ustreznega višjega 
zneska, izraоunanega na podlagi metode, ki jo nadzorni organ 
obоasno doloоi s predpisi. 

6. Prejšnji odstavek ne omejuje odškodninske odgovornosti 
registrarja za izgubo, povzroоeno zaradi hude malomarnosti ali 
namernih kršitev registrarja ter njegovih uradnikov in zapoТ
slenih. 

7. Znesek zavarovanja ali finanоnega jamstva iz оlena 28(4) 
Konvencije ne sme biti nižji od zneska, ki ga kot ustreznega 
doloоi nadzorni organ ob upoštevanju predvidene odgovornosti 
registrarja. 

8. Nobena doloоba Konvencije registrarju ne prepreоuje 
pridobitve zavarovanja ali finanоnega jamstva za dogodke, za 
katere registrar na podlagi оlena 28 Konvencije ni odgovoren. 

нlen XVI 

Mednarodne pristojbine za registracijo 

1. Nadzorni organ doloоi in lahko obоasno spremeni pristoj- 
bine za registracijo, vloge, poizvedbe in druge storitve, ki jih 
zagotavlja mednarodni register v skladu s svojimi predpisi. 

2. Pristojbine iz prejšnjega odstavka se doloоijo tako, da v 
potrebnem obsegu pokrijejo ustrezne stroške vzpostavitve, up- 
ravljanja in delovanja mednarodnega registra ter ustrezne 
stroške sekretariata, povezane z opravljanjem njegovih nalog. 
Nobena doloоba tega оlena registrarju ne prepreоuje poslovanja 
s primernim dobiоkom. 

нlen XVII 

Obvestila o prodaji 

Predpisi dovoljujejo registracijo obvestil o prodaji železniških 
voznih sredstev v mednarodnem registru. Za take registracije 
se v smiselnem obsegu uporabljajo doloоbe tega poglavja in 
poglavja V Konvencije. Vendar je vsaka taka registracija, poizТ
vedba ali potrdilo, izdano v zvezi z obvestilom o prodaji, zgolj 
informativne narave ter ne vpliva na pravice katere koli osebe 
oziroma nima nobenega drugega uоinka na podlagi Konvencije 
ali tega protokola.
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POGLAVJE IV 

PRISTOJNOST 

нlen XVIII 

Odpoved suvereni imuniteti 

1. Ob upoštevanju odstavka 2 je odpoved suvereni imuniteti 
pred pristojnostjo sodišо iz оlena 42 ali оlena 43 Konvencije ali 
v zvezi z uveljavljanjem pravic in zavarovanj na železniških 
voznih sredstvih na podlagi Konvencije zavezujoоa, in оe so 
izpolnjeni drugi pogoji v zvezi s tako pristojnostjo ali uveljav- 
ljanjem, lahko podeli pristojnost in dovoljuje uveljavljanje. 

2. Odpoved iz prejšnjega odstavka mora biti dana v pisni 
obliki in mora vsebovati opis železniških voznih sredstev, kot 
je doloоeno v оlenu V(1) tega protokola. 

POGLAVJE V 

RAZMERJE DO DRUGIH KONVENCIJ 

нlen XIX 

Razmerje do Konvencije Unidroit o mednarodnem 
finanоnem leasingu 

V primeru neskladnosti Konvencija prevlada nad Konvencijo 
Unidroit o mednarodnem finanоnem leasingu, podpisano v Ottawi 
28. maja 1988. 

нlen XX 

Razmerje do Konvencije o mednarodnem železniškem 
prometu (COTIF) 

V primeru neskladnosti Konvencija prevlada nad Konvencijo o 
mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980, 
v razliоici Protokola o spremembi z dne 3. junija 1999. 

POGLAVJE VI 

KONнNE DOLOнBE 

нlen XXI 

Podpis, ratifikacija, sprejetje, potrditev ali pristop 

1. Ta protokol je 23. februarja 2007 v Luksemburgu na 
voljo za podpis državam, ki so sodelovale na diplomatski konfeТ
renci za sprejetje Protokola o železniških voznih sredstvih h 
Konvenciji o mednarodnih zavarovanjih na premiоni opremi, 
ki je potekala v Luksemburgu od 12. do 23. februarja 2007. 

Po 23. februarju 2007 je ta protokol na voljo za podpis vsem 
državam na sedežu Mednarodnega inštituta za poenotenje 
zasebnega prava (Unidroit) v Rimu, dokler ne zaоne veljati v 
skladu s оlenom XXIII. 

2. Ta protokol ratificirajo, sprejmejo ali potrdijo države, ki so 
ga podpisale. 

3. Vsaka država, ki ni podpisnica tega protokola, lahko kadar 
koli pristopi k njemu. 

4. Ratifikacija, sprejetje, potrditev ali pristop se opravijo s 
shranitvijo ustrezne listine pri depozitarju. 

5. Država ne more postati podpisnica tega protokola, оe ni 
ali ne postane tudi podpisnica Konvencije. 

нlen XXII 

Regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje 

1. Regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje, ki 
so jo ustanovile neodvisne države in je pristojna za nekatere 
zadeve, ki jih ureja ta protokol, lahko prav tako podpiše, 
sprejme ali potrdi ta protokol ali k njemu pristopi. V tem 
primeru ima regionalna organizacija za gospodarsko povezoТ
vanje pravice in obveznosti države pogodbenice na podlagi 
pristojnosti te organizacije za zadeve, ki jih ureja ta protokol. 
Kadar je v tem protokolu število držav pogodbenic pomembno, 
se regionalna organizacija za gospodarsko sodelovanje ne šteje 
kot dodatna država pogodbenica poleg njenih držav оlanic, ki 
so države pogodbenice. 

2. Regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje ob 
podpisu, sprejetju, potrditvi ali pristopu vloži izjavo pri depoТ
zitarju in v njej navede zadeve, ki jih ureja ta protokol in v 
zvezi s katerimi so njene države оlanice nanjo prenesle pristojТ
nost. Regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje 
nemudoma obvesti depozitarja o morebitnih spremembah 
glede razdelitve pristojnosti, vkljuоno z novimi prenosi pristojТ
nosti, navedenimi v izjavi iz tega odstavka. 

3. Vsako sklicevanje na „državo pogodbenico“ ali „države 
pogodbenice“ oziroma „državo podpisnico“ ali „države podpisТ
nice“ v tem protokolu se enako uporablja za regionalno orgaТ
nizacijo za gospodarsko povezovanje, kadar okolišоine to zahteТ
vajo.
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нlen XXIII 

Zaоetek veljavnosti 

1. Ta protokol zaоne veljati med državami, ki so shranile 
listine iz pododstavka (a), na poznejšega od naslednjih dveh 
datumov: 

(a) prvi dan v mesecu po preteku treh mesecev od datuma 
shranitve оetrte listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali 
pristopu, 

in 

(b) datum, na katerega je sekretariat pri depozitarju shranil 
potrdilo o polnem delovanju mednarodnega registra. 

2. Za druge države zaоne ta protokol veljati prvi dan v 
mesecu, ki sledi poznejšemu od naslednjih dveh datumov: 

(a) preteku treh mesecev po datumu shranitve listine o ratifiТ
kaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu zadevne države; in 

(b) datumu iz pododstavka (b) prejšnjega odstavka. 

нlen XXIV 

Teritorialne enote 

1. нe ima država pogodbenica teritorialne enote, v katerih 
veljajo razliоni pravni sistemi v zvezi z zadevami, ki jih ureja ta 
protokol, lahko ob ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu 
predloži izjavo, da se ta protokol uporablja za vse njene teritoТ
rialne enote ali le za eno ali veо teritorialnih enot, svojo izjavo 
pa lahko kadar koli spremeni s predložitvijo druge izjave. 

2. O vsaki taki izjavi uradno obvesti depozitarja in izrecno 
navede ozemeljske enote, za katere se ta protokol uporablja. 

3. нe država pogodbenica ne predloži nobene izjave na 
podlagi odstavka 1, se ta protokol uporablja za vse njene teriТ
torialne enote. 

4. Kadar država pogodbenica uporabo tega protokola razširi 
na eno ali veо svojih teritorialnih enot, se lahko izjave, dovoТ
ljene na podlagi tega protokola, predložijo v zvezi z vsako tako 
teritorialno enoto, pri оemer se lahko izjave v zvezi z eno 
teritorialno enoto razlikujejo od izjav v zvezi z drugo teritoТ
rialno enoto. 

5. нe se na podlagi izjave iz odstavka 1 uporaba tega protoТ
kola razširi na eno ali veо teritorialnih enot države pogodbenice: 

(a) se za dolžnika šteje, da se nahaja v državi pogodbenici le, оe 
je registriran ali ustanovljen v skladu z zakoni, ki veljajo v 
teritorialni enoti, za katero se uporabljata Konvencija in ta 
protokol, ali оe ima svoj registrirani ali uradni sedež, 
središоe uprave, kraj poslovanja ali obiоajno prebivališоe v 
teritorialni enoti, za katero se uporabljata Konvencija in ta 
protokol; 

(b) se vsako sklicevanje na lokacijo železniških voznih sredstev 
v državi pogodbenici nanaša na lokacijo teh železniških 
voznih sredstev v teritorialni enoti, za katero se uporabljata 
Konvencija in ta protokol; in 

(c) se vsako sklicevanje na upravne organe v navedeni državi 
pogodbenici šteje za sklicevanje na upravne organe, ki so 
pristojni v teritorialni enoti, na katero se nanašata Konven- 
cija in ta protokol. 

нlen XXV 

Železniška vozna sredstva za zagotavljanje javne službe 

1. Država pogodbenica lahko kadar koli da izjavo, da bo v 
obsegu, doloоenem v izjavi, še naprej izvajala predpise svojega 
takrat veljavnega prava, ki na njenem ozemlju izkljuоujejo, 
zaоasno prekinjajo ali urejajo uveljavljanje katerega koli pravТ
nega sredstva iz poglavja III Konvencije in оlenov VII do IX tega 
protokola v zvezi z železniškimi voznimi sredstvi, ki se redno 
uporabljajo za zagotavljanje službe javnega pomena („železniška 
vozna sredstva za zagotavljanje javne službe“), kot je doloоeno v 
navedeni izjavi, o kateri se obvesti depozitarja. 

2. Vsaka oseba, vkljuоno z vladnimi ali drugimi javnimi 
organi, ki ima v skladu s predpisi države pogodbenice, ki je 
dala izjavo iz prejšnjega odstavka, pooblastila, da prevzame ali 
naroоi posest ali nadzor nad katerimi koli železniškimi voznimi 
sredstvi za zagotavljanje javne službe ali njihovo uporabo, 
ohranja in vzdržuje taka železniška vozna sredstva od trenutka, 
ko uporabi ta pooblastila, do trenutka, ko se pravica do posesti, 
uporabe ali nadzora vrne upniku.
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3. V obdobju, doloоenem v prejšnjem odstavku, oseba iz 
prejšnjega odstavka tudi opravi ali naroоi plaоilo upniku v 
znesku, ki je enak ali veоji kot: 

(a) znesek, ki ga mora navedena oseba plaоati v skladu s predТ
pisi države pogodbenice, ki je dala izjavo, in 

(b) tržna zakupnina za taka železniška vozna sredstva. 

Prvo tako plaоilo se opravi v desetih koledarskih dneh po 
datumu, ko je bilo tako pooblastilo izvedeno, nadaljnja plaоila 
pa se opravijo prvi dan vsakega naslednjega meseca. нe meseоni 
znesek za plaоilo kdaj preseže znesek, ki ga dolžnik dolguje 
upniku, se presežek izplaоa morebitnim drugim upnikom v 
višini njihovih terjatev po prednostnem vrstnem redu in nato 
dolžniku. 

4. Država pogodbenica, katere predpisi ne predvidevajo 
obveznosti iz odstavkov 2 in 3, lahko v obsegu, doloоenem v 
loоeni izjavi, o kateri obvesti depozitarja, izjavi, da v zvezi z 
železniškimi voznimi sredstvi, doloоenimi v navedeni izjavi, ne 
bo uporabljala navedenih odstavkov. Nobena doloоba tega 
odstavka osebi ne prepreоuje dogovora z upnikom o izpolnitvi 
obveznosti iz odstavka 2 ali 3 oziroma ne vpliva na izvršljivost 
tako sklenjenega dogovora. 

5. Nobena zaоetna ali poznejša izjava, ki jo na podlagi tega 
оlena da država pogodbenica, ne vpliva škodljivo na pravice in 
zavarovanja upnikov, ki so nastala na podlagi dogovora, skleТ
njenega pred datumom, na katerega je depozitar prejel 
navedeno izjavo. 

6. Država pogodbenica, ki da izjavo na podlagi tega оlena, 
upošteva zašоito interesov upnikov in uоinek izjave na razpo- 
ložljivost posojil. 

нlen XXVI 

Prehodne doloоbe 

V zvezi z železniškimi voznimi sredstvi se оlen 60 Konvencije 
spremeni: 

(a) v odstavku 2(a) se za besedo „dolžnik“ vstavi besedilo „, ko 
nastane pravica ali zavarovanje“; 

(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim: 

„3. Država pogodbenica lahko v izjavi iz odstavka 1 
doloоi datum, in sicer ne manj kot tri leta in ne veо kot 
deset let po datumu, ko izjava zaоne veljati, na katerega se 

zaоnejo uporabljati оleni 29, 35 in 36 te konvencije, kakor 
jih spreminja ali dopolnjuje Protokol, v obsegu in na naоin, 
ki sta doloоena v izjavi, za že veljavne pravice ali zavaroТ
vanja, ki izhajajo iz sporazuma, sklenjenega v оasu, ko je bil 
dolžnik v navedeni državi. Vsaka prednostna razvrstitev 
pravice ali zavarovanja v skladu s pravom navedene države, 
kolikor se uporablja, velja še naprej, оe je pravica oziroma 
zavarovanje registrirano pri mednarodnem registru pred 
pretekom obdobja, doloоenega v izjavi, ne glede na to, ali 
so bile pred tem registrirane druge pravice ali zavarovanja.“. 

нlen XXVII 

Izjave v zvezi z nekaterimi doloоbami 

1. Država pogodbenica lahko ob ratifikaciji, sprejetju ali 
potrditvi tega protokola oziroma pristopu k njemu izjavi, da 
bo uporabljala enega od оlenov VI in X ali oba navedena оlena. 

2. Država pogodbenica lahko ob ratifikaciji, sprejetju ali 
potrditvi tega protokola oziroma pristopu k njemu izjavi, da 
bo v celoti ali delno uporabljala оlen VIII. V takem primeru 
doloоi obdobje, zahtevano v оlenu VIII(2). 

3. Država pogodbenica lahko ob ratifikaciji, sprejetju ali 
potrditvi tega protokola oziroma pristopu k njemu izjavi, da 
bo v celoti izvajala eno od možnosti A, B ali C iz оlena IX; v 
takem primeru doloоi vrsto morebitnega steоajnega postopka, 
pri katerem bo izvajala navedeno možnost. Država pogodbeТ
nica, ki da izjavo na podlagi tega odstavka, doloоi obdobje, ki je 
zahtevano v оlenu IX, in sicer v odstavku 4 možnosti A, 
odstavku 3 možnosti B oziroma odstavkih 5 in 15 možnosti 
C, kakor je primerno. 

4. Sodišоa držav pogodbenic uporabljajo оlen IX v skladu z 
izjavo, ki jo da država pogodbenica, ki je primarno pristojna za 
primer plaоilne nesposobnosti. 

нlen XXVIII 

Pridržki in izjave 

1. V zvezi s tem protokolom ni mogoоe dati pridržkov, 
lahko pa se v skladu s temi doloоbami dajo izjave, doloоene 
v оlenih XIII, XIV, XXIV, XXV, XXVII, XXIX in XXX. 

2. Depozitarja je treba pisno obvestiti o vsaki izjavi ali 
naknadni izjavi ali vsakem preklicu izjave, danem na podlagi 
tega protokola.
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нlen XXIX 

Izjave na podlagi Konvencije 

1. Za izjave, dane na podlagi Konvencije, vkljuоno z izjaТ
vami, danimi na podlagi оlenov 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 
58 in 60, se šteje, da so dane tudi v skladu s tem protokolom, 
оe ni doloоeno drugaоe. 

2. Za namene оlena 50(1) Konvencije „notranja transakcija“ v 
zvezi z železniškimi voznimi sredstvi pomeni tudi transakcijo 
take vrste, kot je opredeljena v оlenu 2(2)(a) do (c) Konvencije, 
оe se zadevna železniška vozna sredstva ob obiоajni uporabi 
zaradi tirne širine ali drugih elementov v njihovi konstrukciji 
lahko uporabljajo le na enem železniškem sistemu v zadevni 
državi pogodbenici. 

нlen XXX 

Naknadne izjave 

1. Država pogodbenica lahko da naknadno izjavo poleg 
izjave, dane v skladu s оlenom XXIX na podlagi оlena 60 
Konvencije, kadar koli po datumu zaоetka veljavnosti tega 
protokola tako, da o tem obvesti depozitarja. 

2. Vsaka taka naknadna izjava zaоne veljati prvi dan v 
mesecu po preteku šestih mesecev po datumu, ko je depozitar 
prejel obvestilo. нe je v obvestilu doloоeno daljše obdobje za 
zaоetek veljavnosti navedene izjave, ta zaоne veljati po preteku 
navedenega daljšega obdobja, potem ko je depozitar prejel 
obvestilo. 

3. Ne glede na prejšnje odstavke se ta protokol še naprej 
uporablja, kakor da niso bile dane nobene naknadne izjave, v 
zvezi z vsemi pravicami in zavarovanji, ki so nastali pred 
datumom zaоetka veljavnosti take naknadne izjave. 

нlen XXXI 

Preklic izjave 

1. Vsaka država pogodbenica, ki je dala izjavo na podlagi 
tega protokola, razen izjave, dane v skladu s оlenom XXIX na 
podlagi оlena 60 Konvencije, lahko izjavo kadar koli prekliоe 
tako, da o tem obvesti depozitarja. Tak preklic zaоne veljati prvi 
dan v mesecu po preteku šestih mesecev po datumu, ko je 
depozitar prejel obvestilo. 

2. Ne glede na prejšnji odstavek se ta protokol še naprej 
uporablja, kakor da izjava ni bila preklicana, v zvezi z vsemi 

pravicami in zavarovanji, ki so nastali pred datumom zaоetka 
veljavnosti takega preklica. 

нlen XXXII 

Odpovedi 

1. Katera koli država pogodbenica lahko ta protokol odpove 
tako, da o tem pisno obvesti depozitarja. 

2. Vsaka taka odpoved zaоne veljati prvi dan v mesecu po 
preteku dvanajstih mesecev po datumu, ko je depozitar prejel 
obvestilo. 

3. Ne glede na prejšnji odstavek se ta protokol še naprej 
uporablja, kakor da ni bila dana taka odpoved, v zvezi z 
vsemi pravicami in zavarovanji, ki so nastali pred datumom 
zaоetka veljavnosti take odpovedi. 

нlen XXXIII 

Revizijske konference, spremembe in povezane zadeve 

1. Depozitar v sodelovanju z nadzornim organom enkrat 
letno ali kadar tako narekujejo okolišоine, pripravi poroоila za 
države pogodbenice o tem, kako se mednarodni sistem, doloоen 
v Konvenciji, kakor je spremenjena s Protokolom, izvaja v 
praksi. Pri pripravi takih poroоil depozitar upošteva poroоila 
nadzornega organa o delovanju mednarodnega sistema regis- 
tracije. 

2. Na zahtevo najmanj 25 odstotkov držav podpisnic depoТ
zitar v sodelovanju z nadzornim organom obоasno skliоe reviТ
zijske konference držav pogodbenic, na katerih se obravnava: 

(a) praktiоno izvajanje Konvencije, kakor je spremenjena s tem 
protokolom, ter njena uоinkovitost pri omogoоanju premoТ 
ženjsko zavarovanega financiranja in zakupa predmetov, 
zajetih v njenih doloоbah; 

(b) pravna razlaga pogojev tega protokola in predpisov ter 
njihova uporaba; 

(c) delovanje mednarodnega sistema registracije, delovanje regiТ
strarja in nadzor nad njim s strani nadzornega organa ob 
upoštevanju poroоil nadzornega organa; in 

(d) ali so zaželene kakšne spremembe tega protokola ali 
ureditve, povezane z mednarodnim registrom.
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3. Vse spremembe tega protokola se potrdijo z najmanj 
dvotretjinsko veоino držav podpisnic, ki sodelujejo na konfeТ
renci iz prejšnjega odstavka, ter zaоnejo veljati za države, ki 
so tako spremembo ratificirale, sprejele ali potrdile, ko jih ratiТ
ficirajo, sprejmejo ali potrdijo štiri države v skladu z doloоbami 
оlena XXIII o zaоetku njegove veljavnosti. 

нlen XXXIV 

Depozitar in njegove naloge 

1. Listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu se 
shranijo pri Mednarodnem inštitutu za poenotenje zasebnega 
prava (Unidroit), ki je s tem imenovan za depozitarja. 

2. Depozitar: 

(a) obvesti vse države pogodbenice o: 

(i) vsakem novem podpisu ali shranitvi listine o ratifikaciji, 
sprejetju, potrditvi ali pristopu, skupaj z zadevnim 
datumom; 

(ii) datumu shranitve potrdila iz оlena XXIII(1)(b); 

(iii) datumu zaоetka veljavnosti tega protokola; 

(iv) vsaki izjavi, dani v skladu s tem protokolom, skupaj z 
zadevnim datumom; 

(v) vsakem preklicu ali spremembi izjav, skupaj z zadevТ
nimi datumi; in 

(vi) vsakem obvestilu o odpovedi tega protokola, skupaj z 
datumom odpovedi in datumom, ko ta zaоne veljati; 

(b) pošlje overjene izvode tega protokola vsem državam 
pogodbenicam; 

(c) nadzornemu organu in registrarju zagotovi izvod vsake 
listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu skupaj 
z datumom njene shranitve, vsake izjave, preklica ali spreТ
membe izjave ter vsakega obvestila o odpovedi skupaj z 
zadevnimi datumi, pri оemer zagotovi, da so te informacije 
zlahka in v celoti dostopne; in 

(d) opravlja druge obiоajne naloge depozitarja. 

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblašоenci, ki so bili 
za to ustrezno pooblašоeni, podpisali ta protokol. 

PODPISANO v Luksemburgu, triindvajsetega februarja dva tisoо 
sedem, v enem izvirniku v angleškem, francoskem in nemškem 
jeziku, pri оemer so vsa besedila enako verodostojna, taka 
verodostojnost pa zaоne veljati, ko sekretariat konference pod 
vodstvom predsednika konference v devetdesetih dneh potrdi 
skladnost besedil.
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