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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 20. seji, 16. 10. 2013, sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta o zdravju živali
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 20. seji 16. 10. 2013 obravnavala
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
zdravju ţivali, 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.
Dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin je člane komisije seznanila, da je Evropska komisija maja letos sprejela sveţenj
ukrepov za okrepitev uveljavljanja zdravstvenih in varnostnih standardov za celotno
agroţivilsko verigo v Evropi. Sveţenj ukrepov bo oklestil skoraj 70 trenutno veljavnih
zakonodajnih besedil s področja prehranske verige na 5 zakonodajnih aktov, ki bodo urejali
zdravje ţivali, zdravje rastlin, rastlinski razmnoţevalni material (vključno s semeni) in uradni
nadzor v agroţivilski verigi. Predstavila je podatek, da je ţivilsko predelovalna industrija drugi
najpomembnejši gospodarski sektor v EU, ki neposredno vpliva na zdravje ljudi, ţivali in
rastlin.
Člani komisije so izpostavili pomen varnosti in varstva potrošnikov. Pozdravljajo namen EU,
da v ospredje postavlja varnejša pravila in bolj poenostavljeno zakonodajo za vse vključene
deleţnike v agroţivilski verigi. Zdravje ţivali predstavlja pomemben del novih pravil, saj je
zaščita ţivali, ljudi in gospodarstva pred prenosljivimi ţivalskimi boleznimi in epidemijami zelo
pomembna, novi ukrepi pa veliko poudarkov namenjajo prav preventivi. Zakonodaja mora
slediti cilju, da so ţivali in proizvodi varni. Člani komisije ugotavljajo, da bo s predlagano
uredbo uveden enoten zakonodajni akt, ki bo urejal zdravje ţivali v EU. Namen je v
izboljšanju standardov ter vzpostavitvi skupnega sistema za učinkovitejše odkrivanje in
obvladovanje bolezni ter usklajeno odzivanje na tveganja za zdravje ter varnost ţivil in krme.
Drţavni svetnik Cvetko Zupančič, predstavnik kmetov v Drţavnem svetu, je člane komisije
seznanil s pripombami Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: zbornica).
Omenjene pripombe je zbornica posredovala tudi Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin. Pripombe se nanašajo na vsebino uredbe in njene rešitve v naslednjih členih:
 člen 4.: med dodatne opredelitve se uvrstita:
»pripust« pomeni osemenitev ţenskih ţivali po naravni poti z uporabo samca;
»osemenitev« pomeni dejanje pri katerem človek opravi vnos semena v ţensko ţival;
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 člen 23.: v prvem odstavku se drugi stavek v besedilu »Pogostost navedenih
veterinarskih obiskov je sorazmerna s tveganji v tem obratu« dopolni z besedilom: »in
epizootiološkimi rezultati preteklih rejnih ciklov«;
 člen 198.: črta se beseda »lahko«;
 člen 208.: v drugem odstavku se črta »(ii) za izpust v naravo«;
 člen 210.: doda se stavek; »ne glede na odstopanja, se v registru vodijo vsi premiki ţivali
vseh kategorij in vrst«;
 členi 10., 86. in 100.: pripombe se nanašajo na sprejetje aktov, ki jih bo potrebno
pravočasno sprejeti na nacionalni ravni.
Člani komisije opozarjajo, da rešitve v predlagani uredbi ustrezajo tistim drţavam članicam,
ki imajo večje obsege reje, medtem, ko lahko za male drţave članice kot je Slovenija,
pomenijo nevarnost zaprtega sistema poslovanja. Ključna za nadaljnji razvoj prehranske
varnosti drţave so področja oskrbe z ţivili ţivalskega izvora. Vsebina predlagane uredbe gre
v smeri, da kolikor reje ali območja niso prosta bolezni, imajo omejene poti poslovanja, kar
pa ne velja le za primarno rejo, temveč tudi za predelovalne ţivilske obrate. Če ne bomo
pazljivo zaščitili naših rej, obstaja nevarnost negativnih posledic na področju agroţivilske
industrije. Pomemben je tudi kvalificiran pretok informacij med vsemi zainteresiranimi
deleţniki. V dobro slovenskih rejcev je nujno, da se vzporedno s sprejemanjem zakonodaje
na ravni EU, izpelje sprejetje ustreznih zakonodajnih aktov na nacionalni ravni.
Člani komisije opozarjajo, da je potrebno poenostaviti in odpraviti birokratske ovire pri
uveljavljanju interesov kmetov. Ti postopki so pretirano regulirani, zakomplicirani in
predvsem predolgi, kar po nepotrebnem obremenjuje slovenskega kmeta. Po mnenju članov
komisije je osrednji vzrok v tem, da birokratske aktivnosti pogosto opravljajo ne dovolj
kompetentne osebe. Z odpravo tega vzroka bi lahko ustvarili pogoje za uspešnejše
zadovoljevanje interesov kmetov.
Po razpravi je komisija sprejela naslednja s k l e p a:
1.

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela m n e n j e, da
podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o zdravju ţivali.

2.

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve poziva predstavnike RS, ki bodo
zastopali stališče RS v institucijah EU, da v zakonodajnem postopku uveljavljajo,
pripombe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na predlog uredbe.
***
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