
PRILOGA I 

Določila in pogoji za sodelovanje Republike Slovenije pri finančnem instrumentu za 
okolje (LIFE) 

1. Slovenija bo sodelovala pri vseh dejavnostih LIFE skladno s cilji, merili, postopki 
in roki, določenimi v Uredbi (ES) št. 1655/2000 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 17. 
julija 2000, o finančnem instrumentu za okolje (LIFE)2. 

2. Za sodelovanje pri programu bo Slovenija vsako leto plačala prispevek v splošni 
proračun Evropske unije, skladno s postopki, navedenimi v Prilogi II. 

Če je to potrebno za upoštevanje razvoja LIFE ali razvoja absorpcijske 
zmogljivosti Slovenije, ima Pridružitveni odbor pravico prilagoditi višino prispevka, da se 
izogne proračunskemu neskladju pri izvajanju LIFE. 

3. Določila in pogoji za predložitev, oceno in izbiro vlog, povezanih z upravičenimi 
institucijami, organizacijami in posamezniki iz Slovenije, bodo enaki kot tisti, ki se uporabljajo 
za upravičene institucije, organizacije in posameznike iz Skupnosti. Komisija lahko pri 
imenovanju neodvisnih strokovnjakov skladno z ustreznimi določbami Sklepa, ki uvaja 
program za pomoč pri ocenjevanju projekta, upošteva slovenske strokovnjake. 

4. Da bi se v nadnacionalnih projektih in dejavnostih, ki jih predlaga Slovenija, 
odrazilo dejstvo, da je LIFE finančni instrument na ravni Skupnosti, naj bi ti projekti in 
dejavnosti, kadarkoli je to ustrezno, vključevali vsaj enega partnerja iz ene od držav članic 
Skupnosti. 

5. Države članice Skupnosti in Slovenija si bodo v okviru obstoječih določb 
prizadevale omogočiti prost pretok ter bivanje strokovnjakov in drugih upravičenih oseb, ki se 
gibljejo med Slovenijo in državami članicami Skupnosti, da bi sodelovali pri dejavnostih, 
zajetih v tem sklepu. 

6. Dejavnosti, zajete v tem Sklepu, so za blago in storitve, ki so namenjeni za te 
dejavnosti, oproščene posrednih davkov, carinskih dajatev ter prepovedi in omejitev uvoza in 
izvoza, ki jih uvede Slovenija. 

7. Sodelovanje Slovenije v programu se bo stalno spremljalo na temelju 
partnerstva vključujoč Komisijo in Slovenijo, ne da bi to posegalo v naloge Komisije 
Evropskih skupnosti in Računskega sodišča Evropskih skupnosti glede spremljanja in 
ocenjevanja programa na podlagi 9. člena Uredbe (ES) št. 1655/2000. Slovenija bo 
sodelovala pri kakršnihkoli drugih posebnih dejavnostih, ki jih bo Komisija določila s tem v 
zvezi. 

8. Skladno s finančnimi uredbami Skupnosti se v pogodbenih dogovorih, 
sklenjenih s subjekti iz Slovenije, predvidita nadzor in revizija, ki ju izvajata Komisija in 
Računsko sodišče, ali se izvajata z njunim pooblastilom. Finančne revizije se lahko izvajajo 
zato, da se nadzorujejo prihodki in odhodki takšnih subjektov, ki so vezani na pogodbene 
obveznosti do Skupnosti. Ustrezni organi Slovenije v duhu sodelovanja in skupnih interesov 
zagotovijo vso primerno in možno pomoč, kot je v danih razmerah potrebno ali koristno, da 
se izvajata takšen nadzor in revizija. 

9. Ne da bi to posegalo v postopke iz sedmega odstavka 3. Člena in 11. člena 
Uredbe (ES) št. 1655/2000, bodo predstavniki Slovenije pri točkah, ki jih zadevajo, sodelovali 



kot opazovalci v ustreznih odborih. Ti odbori se sestajajo brez prisotnosti predstavnikov 
Slovenije za preostale točke, kot tudi kadar se odvija glasovanje. 

10. Pri postopku vlaganja prijav ter za pogodbe in poročila, ki jih je treba predložiti, 
in pri drugih upravnih dogovorih za programe se bo pri vseh stikih s Komisijo uporabljal eden 
od uradnih jezikov Skupnosti. 

11. Skupnost in Slovenija lahko kadarkoli prekineta dejavnosti na podlagi tega 
sklepa, pri čemer se dvanajst mesecev prej o tem pisno obvestita. Projekti in dejavnosti, ki 
potekajo v času prekinitve, se nadaljujejo vse dokler niso zaključeni, pod pogoji, ki so 
določeni v ustreznih sporazumih. 
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