
 

 

 

 

 
SEZNAM FORMALNOSTI POROČANJA  
 
A.  Formalnosti poročanja, ki izhajajo iz pravnih aktov Evropske unije 

 

1. Sporočanje za ladje, ki vplujejo ali izplujejo iz pristanišč držav članic  

4. člen Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema 

spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L št. 208 z dne 5. 8. 2002, str. 10), zadnjič spremenjene z 

Direktivo Komisije 2014/100/EU z dne z dne 28. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2002/59/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L 

št. 308 z dne 29. 10. 2014, str. 82).  

 
2. Mejna kontrola oseb  

8. člen Uredbe 2016/399/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o 

pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (UL L št. 77 z dne 23. 3. 2016, str. 1). 

 

3. Obveščanje o nevarnem blagu ali blagu, ki onesnažuje okolje, ki se prevaža na ladji  

13. člen Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema 

spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L št. 208 z dne 5. 8. 2002, str. 10), zadnjič spremenjene z 

Direktivo Komisije 2014/100/EU z dne 28. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2002/59/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (UL L št. 308 z dne 

29. 10. 2014, str. 82). 

 

4. Obveščanje o odpadkih in ostankih tovora  

6. člen Direktive 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških 

zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L št. 332 z dne 28. 12. 2000, str. 81). 

 

5. Sporočanje podatkov o zaščiti  

6. člen Uredbe (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju 

zaščite na ladjah in v pristaniščih (UL L št. 129 z dne 29. 4. 2004, str. 6). Do sprejetja usklajenega obrazca 

na mednarodni ravni se za posredovanje podatkov iz 6. člena Uredbe (ES) št. 725/2004 uporablja obrazec iz 

Dodatka k Prilogi Direktive 2010/65/EU. Obrazec se lahko posreduje v elektronski obliki.  

 

6. Podatki o osebah na ladji 

Drugi odstavek 4. člena in drugi odstavek 5. člena Direktive Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o 

registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih (UL 

L št. 188 z dne 2. 7. 1998, str. 35), zadnjič spremenjene z Direktivo 2017/2109/EU Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s 

potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in Direktive 2010/65/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic 

in/ali izplujejo iz njih (UL L št. 315 z dne 30. 11. 2017, str. 52).  

 

B.  Obrazci FAL in formalnosti, ki izhajajo iz mednarodnih pravnih instrumentov  

1.  Obrazec FAL 1: splošna izjava  

2.  Obrazec FAL 2: izjava o tovoru  

3.  Obrazec FAL 3: izjava o ladijskih zalogah  

4.  Obrazec FAL 4: izjava o osebnih predmetih članov posadke  

5.  Obrazec FAL 5: seznam članov posadke  

6.  Obrazec FAL 6: seznam potnikov  

7.  Obrazec FAL 7: nevarno blago 

8.  Pomorska zdravstvena izjava 


