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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 38. seji, 28. 5. 2014, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o zootehniških in genealoških pogojih za trgovino s
plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji ter za njihov
uvoz v Unijo
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 38. seji, 28. 5. 2014
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o zootehniških in genealoških pogojih za trgovino s plemenskimi
ţivalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji ter za njihov uvoz v Unijo, ki ga je
Drţavnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med
Drţavnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list
RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podala drţavna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in
okolje, mag. Tanja Strniša, ki je predstavila poglavitne rešitve predlaganega
zakonodajnega akta ter stališče Vlade RS, ki v splošnem pozdravlja predlog uredbe.
Za Slovenijo je pomembno, da zakonodaja EU na področju vzreje ţivali prispeva k
ohranjanju ţivalskih genskih virov, zaščiti genetske raznovrstnosti ter proizvodnji
značilnih regionalnih kakovostnih proizvodov, ki temeljijo na specifičnih lastnostnih
lokalnih pasem domačih ţivali. Posebno pozornost je treba nameniti natančni
opredelitvi priznavanja rejskih društev ali podjetij ter opredelitvi odobritve rejskih
programov, rodovniški knjigi, uvozu plemenskih ţivali in njihovega zarodnega
materiala iz tretjih drţav, uradnemu nadzoru in sistemu pristojbin za kritje stroškov
uradnih nadzorov.
Drţavni svetnik Cvetko Zupančič, predstavnik kmetov v Drţavnem svetu, je povedal,
da se strinja s predlogom stališča Vlade RS. Meni pa, da bi morala biti Slovenija med
tistimi drţavami članicami, ki nasprotujejo pretirani liberalizaciji na področju dela
rejskih društev in podjetij kot tudi prometu s plemenskim blagom. Predlog uredbe ne
opredeljuje dovolj natančno organizacijske oblike rejskih društev in podjetij, kar bi
lahko privedlo do ustanavljanja več organizacij za isto pasmo na področju Slovenije
oziroma bi lahko, ţe ustanovljena rejska društva in podjetja izven RS, s svojim
delovanjem posegla na območje RS. Liberalizacija v obsegu, kot je predvidena,
lahko vpliva na izgubo nacionalne selekcije, ukinitev javne sluţbe strokovnih nalog v
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ţivinoreji in posledično na ukinitev selekcijskega dela, ki ga Slovenija izvaja ţe vrsto
let. Opozoril je, da Slovenija ne sme podpreti geografske razširitve rejskih
programov, ki se izvajajo za isto pasmo ali za plemenske ţivali, ki lahko izhajajo iz
plemenske populacije obstoječega rejskega društva. Meni, da se s tem omogoča
poseganje v ţe v obstoječe izvajanje rejskih programov, saj bi lahko rejci svoje ţivali
vključili v tuje rejske programe oziroma bi se tuji rejski programi izvajali na področju
RS. Podpira prostovoljno včlanjevanje rejcev v rejska društva ali podjetja ter
moţnost, da rejci vključijo le svoje ţivali v rejske programe, sami pa niso člani rejskih
društev ali podjetij, kar omogoča ţe veljavna nacionalna zakonodaja. Podpira
prepoved diskriminacije plemenskih ţivali in njihovega zarodnega materiala, lastnikov
ali rejcev plemenskih ţivali, rejskih društev, podjetji ali organov na podlagi drţave
izvora. Opozarja, da bo obstoječi predlog uredbe močno posegel na področje
organiziranosti konjereje. Zato predlaga, da se temeljito preuči ta vsebina z vidika
zaščite lipicanca. Meni, da je v drţavah, primerljivih s Slovenijo, potrebno uradni
nadzor prepustiti sami drţavi članici. Ne podpira pa vpeljave sistema pristojbin za
kritje stroškov uradnih nadzorov, katerih posledice bodo dodatne obremenitve za
rejce oziroma za rejske organizacije.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje:
1. da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o zootehniških in genealoških pogojih za trgovino s
plemenskimi ţivalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji ter za njihov uvoz v
Unijo;
2. da poziva Ministrstvo za kmetijstvo in okolje k spodbujanju široke javne razprave
oziroma, da pozove vse deleţnike, na katere se nanaša predlog uredbe, k
tvornemu sodelovanju ter izmenjavi mnenj in stališč do predlogov obravnavane
uredbe, ter da jih sproti obvešča o poteku priprav končnega besedila predloga
uredbe. Deleţniki morajo imeti moţnost podajanja mnenj in pripomb v
zakonodajnem postopku sprejemanja predloga uredbe, saj bo pomembno posegla
v področje dela priznanih rejskih organizacij, javne sluţbe strokovnih nalog v
ţivinoreji in selekcijsko delo v prihodnje.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Bojan Kekec.
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