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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 izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti,
da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi ter pravil o zdravstvenem
varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem
razmnoževalnem materialu in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi
uredb (ES) št. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007,
1099/2009, 1069/2009 in 1107/2009, uredb (EU) št. 1151/2012 in [….]/2013 ter
direktiv 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES in
2009/128/ES (uredba o uradnem nadzoru)
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 izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da
se zagotovi uporaba zakonodaje o ţivilih in krmi ter pravil o zdravstvenem varstvu
ţivali, dobrobiti ţivali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoţevalnem
materialu in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001,
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009 in
1107/2009, uredb (EU) št. 1151/2012 in [….]/2013 ter direktiv 98/58/ES, 1999/74/ES,
2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES in 2009/128/ES (uredba o uradnem
nadzoru), 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 uradni nadzor v sklopu ukrepov za okrepitev
uveljavljanja zdravstvenih in varnostnih standardov za celotno agroţivilsko verigo v
Evropi, daje velik pomen higienskemu paketu in uvaja horizontalni okvir za nadzor, ki
ga izvajajo javni organi v celotni verigi, od proizvodnje ter trgovine z ţivalmi in
rastlinami do predelave in distribucije ţivil in drugih izdelkov. Pri nadzoru bo uveden
tudi sistem oziroma shema točkovanja, določenemu številu kmetov pa ne bo več
potrebno plačevati pristojbin. Predlog uredbe ţeli poenostaviti zakonodajni okvir,
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drţavljanom unije pa zagotoviti visoko raven zdravja ljudi, ţivali in rastlin ter
delovanje notranjega trga.
Člani komisije podpirajo stališče Vlade RS, da se uradni nadzor na navedenih
področjih na novo uredi v predlagani uredbi, saj pomeni določen korak naprej k
poenostavitvi zakonodaje na področju uradnega nadzora v celotni agroţivilski verigi
in k bolj enotnemu izvajanju uradnega nadzora na ravni EU. Slovenija se bo
zavzemala za dosego ustreznega ravnoteţja pri dodelitvi pooblastil Komisiji za
sprejem delegiranih in izvedbenih aktov. Vlada RS načeloma podpira predlagano
rešitev za financiranje iz pristojbin podjetij, ki se predmet nadzora, in tudi podpira
širitev obveze plačevanja na vsa področja nadzora, pričakuje pa premislek o
predlogu, da se mikro podjetja izvzamejo iz plačila stroškov uradnega nadzora.
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 izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih
dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o ţivilih in krmi ter pravil o
zdravstvenem varstvu ţivali, dobrobiti ţivali, zdravstvenem varstvu rastlin,
rastlinskem razmnoţevalnem materialu in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o
spremembi uredb (ES) št. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005,
834/2007, 1099/2009, 1069/2009 in 1107/2009, uredb (EU) št. 1151/2012 in
[….]/2013 ter direktiv 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES,
2008/120/ES in 2009/128/ES (uredba o uradnem nadzoru).

***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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