
PRILOGA 3 
 
 

PLAČILNI POGOJI 

1. člen 

1. Zaračunani zneski se plačajo na poslovnem sedežu EUROCONTROL v Bruslju. 

2. Ne glede na to pa bo EUROCONTROL vplačila na račune, ki so v državah 
pogodbenicah ali v drugih državah v njegovem imenu odprti v bančnih ustanovah, ki so jih 
določili organi, pooblaščeni za izvajanje sistema pristojbin na zračnih poteh, sprejel kot 
izpolnitev dolžnikove plačilne obveznosti. 

3. Znesek pristojbine zapade v plačilo z dnem, ko je opravljen polet. Skrajni 
datum, do katerega mora EUROCONTROL prejeti plačilo, je naveden na računu in je 30 dni 
po datumu izdaje računa. 

2. člen 

1. Znesek pristojbine se plača v ekujih, razen v primerih, določenih v drugem 
odstavku tega člena. 

2. Vsak uporabnik, ki ima domicil v eni izmed držav pogodbenic, lahko vsakič, ko 
pristojbino plačuje v določeni bančni ustanovi, ki je v državi njegovega domicila, to pristojbino 
poravna v konvertibilni valuti te države. 

3. Vsakič, ko uporabnik uporabi storitev v skladu s prejšnjim odstavkom, se zneski, 
izraženi v ekujih, preračunajo v državno valuto na podlagi dnevnih menjalnih tečajev, kot 
veljajo za komercialne transakcije glede na datum in kraj plačila. 

3. člen 

1. Šteje se, da je plačilo sprejeto na datum valutacije, ko je bil dolgovan znesek 
vplačan v dobro EUROCONTROL bančnega računa. Datum valutacije je datum, na katerega 
EUROCONTROL lahko uporabi namenska sredstva.. 

2. (razveljavljen). 

4. člen 

1. Plačilo mora spremljati poročilo, v katerem so navedeni podatki, na katere 
polete se plačilo nanaša, datumi in zneski v ekujih v zvezi s plačanimi računi in z morebitnimi 
odštetimi zneski dobropisov. Zahteva glede prikazovanja zneskov na računih v ekujih velja 
tudi za tiste uporabnike, ki bodo uporabljali možnost, da omenjene zneske poravnajo v svoji 
valuti. 

2. Kadar plačila ne spremlja poročilo, določeno v prejšnjem odstavku, iz katerega 
je razvidno, za plačilo katerega računa je neki znesek namenjen, bo EUROCONTROL z 
zneskom: 
- najprej poravnal obresti, nato pa 
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- račune z najstarejšim datumom zapadlosti. 

5. člen 

1. Pritožbe na račune se predložijo EUROCONTROL v pisni obliki. Rok za takšne 
pritožbe je označen na računu. 

2. Šteje se, da je pritožba vložena z dnem, ko jo je EUROCONTROL prejel. 

3. Pritožbe morajo biti natančno opisane, priložena pa morajo biti tudi ustrezna 
dokazila. 

4. Vložitev pritožbe še ni zadosten razlog, da bi plačnik od zaračunanega zneska 
kar koli odštel, razen če to dovoli EUROCONTROL. 

5. Kadar se EUROCONTROL in uporabnik pojavljata hkrati kot dolžnik in upnik, ni 
mogoče pobotati terjatev brez predhodnega pristanka EUROCONTROL. 

6. člen 

1. Vsaka pristojbina, ki ni poravnana v roku zapadlosti v plačilo, se lahko poveča 
za znesek obresti, izračunane po tisti obrestni meri, ki jo pristojni organi določijo in objavijo 
letno v skladu z 11. členom pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh. 

2. Obresti se izračunavajo in zaračunajo v ekujih. 

7. člen 

Če dolžnik ne plača dolžnega zneska, se lahko ta prisilno izterja. 


