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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 pridelavi rastlinskega razmnoževalnega materiala in
omogočanju njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem
razmnoževalnem materialu)
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 pridelavi rastlinskega razmnoţevalnega materiala in
omogočanju njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem
razmnoţevalnem materialu), 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.
Člani komisije ugotavljajo, da se s predlaganim sveţnjem ukrepov za okrepitev
uveljavljanja zdravstvenih in varnostnih standardov za celotno agroţivilsko verigo
predlaga tudi nadgradnja obstoječega reţima zdravja rastlin. Večji poudarek je
namenjen zelo tveganemu blagu iz tretjih drţav in boljši sledljivosti sadilnega
materiala na notranjem trgu. Zdravje rastlin je z vidika prenosljivih bolezni in bakterij
zelo pomembno, še posebno v trenutnem obdobju podnebnih sprememb.
Predlagana zakonodaja uvaja tudi učinkovitejši stalni nadzor in hitro izkoreninjenje
izbruhov novih vrst škodljivih organizmov ter finančno nadomestilo za gojitelje, ki jih
taki karantenski škodljivi organizmi prizadenejo.
Člani komisije podpirajo stališče Vlade RS z naslednjimi poudarki:
 Vprašljivo je, da uredba določa le splošna pravila o pridelavi, sprejem in določitev
pomembnih elementov izvajanja uredbe pa se prelaga na raven delegiranih aktov;
 v interesu RS je, da se drţavam članicam omogoča urejanje pogojev in zahtev
predvsem za področje lokalnega trga, majhne pridelovalce, rastlinski
razmnoţevalni material za nišne trge ter heterogen rastlinski razmnoţevalni
material;
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 v interesu RS je opozorilo na posebne zahteve gozdarstva in moţnost, da drţave
članice lahko uveljavijo stroţje in dodatne kriterije, ki so pomembni za trajnostno
gospodarjenje z gozdovi in s tem ohranjanje biotske raznovrstnosti;
 področje gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov in uradnega nadzora
bosta tudi za področje rastlinskega razmnoţevalnega materiala po novem
določena v okviru drugih uredb, v interesu RS je, da bosta ti dve uredbi upoštevali
tudi vse značilnosti in posebnosti področja rastlinskega razmnoţevalnega
materiala;
 utemeljeno je pričakovanje, da se administrativna bremena in stroški ne bodo
bistveno povečali tako izvajalcem poslovnih dejavnosti kot tudi pristojnim
organom.
Komisija opozarja, da je treba za majhne pridelovalce in lokalni trg predvideti izjeme,
ki jih lahko ureja drţava članica in bodo omogočale lokalno in tradicionalno kmetijsko
pridelavo ter pripomogle k ohranjanju rastlinskih genskih virov. Drţavam članicam je
treba dati moţnost opredelitve dodatnih zahtev, s katerimi bo zagotovljeno
ohranjanje genske raznolikosti, zaščita biotske pestrosti in zagotavljanje trajnostnega
gospodarjenja z gozdovi.
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 pridelavi rastlinskega razmnoţevalnega materiala
in omogočanju njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem
razmnoţevalnem materialu).
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Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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