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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 24. seji, 27. 11. 2013, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja
invazivnih tujerodnih vrst

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 24. seji 27. 11. 2013
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih
tujerodnih vrst, 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. Marija Markeš, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo in okolje, je uvodoma
predstavila poglavitne rešitve in cilje predlagane uredbe. Predlog uredbe določa
pravila za preprečevanje, zmanjševanje in blaţitev posledic vnosa invazivnih tuje
rodnih vrst (v nadaljevanju: ITV) ter zmanjševanje njihovega vpliva na biotsko
raznovrstnost in ekosistemske storitve. Poleg tega bo poskušala omejiti druţbeno in
gospodarsko škodo. S predlagano uredbo bo zagotovljeno usklajeno ukrepanje, viri
bodo osredotočeni na prednostne vrste, poudarek bo dan preventivnim ukrepom ter
tudi odstranjevanju in preprečevanju širjenja ţe prisotnih vrst. Predvideno je, da se
bo v obdobju petih let, po preteku katerih bo opravljena revizija izvajanja uredbe, na
podlagi izbranih kriterijev izoblikoval seznam največ 50 vrst ITV, ki zadevajo EU.
Vlada v predlaganem stališču načeloma podpira predlog obravnavane uredbe, saj je
za zmanjševanje stroškov škode in vplivov na biotsko raznovrstnost, Sloveniji v
interesu, da se uredba sprejme čimprej. Slovenija podpira pripravo nacionalnih
akcijskih načrtov za upravljanje poti vnosa in širjenja ITV in vzpostavitev mehanizma
informacijske podpore. Meni pa, da bi bilo treba drţavam članicam zagotoviti pomoč
pri izvedbi ocen tveganja in zagotoviti način sodelovanja drţav članic pri njihovi
pripravi.
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Na seji komisije sta sodelovala predstavnika kmetov v Drţavnem svetu Peter Vrisk in
Cvetko Zupančič, ki sta izrazila podporo Predlogu stališča Vlade RS.
V razpravi sta predstavnici Ministrstva za kmetijstvo in okolje dr. Marija Markeš in dr.
Branka Tavzes še dodatno obrazloţili vsebino predloga uredbe z odgovori na
zastavljena vprašanja članov komisije.
Člani komisije podpirajo cilje predlagane uredbe in predlagane ukrepe, ki naj bi
preprečili ITV vstop v EU in omogočili uspešnejše ravnanje s tistimi, ki so se v našem
prostoru ţe naselile. Menijo, da je ureditev zakonodajnega okvira za učinkovito
ukrepanje proti vnosu in širjenju ITV nujna, saj se tudi v slovenskem kmetijstvu
srečujemo s škodo, ki jo le-te povzročajo. Opozarjajo, da imamo v Sloveniji vedno
večje teţave z ITV, saj je prisotnih ţe več kot 60 ţivalskih in rastlinskih tujerodnih
vrst. ITV vplivajo na zmanjšanje donosov v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu. Znano
je tudi, da mnoge ITV zmanjšujejo razpoloţljivost vode in povzročajo degradacijo tal,
prav tako pa lahko povzročajo vrsto zdravstvenih teţav kot tudi škodo v kmetijstvu.
Člani komisije opozarjajo na vsebino tretjega odstavka Predloga stališča RS, da je
potrebno ukrepe prvenstveno nameniti ohranjanju biodiverzitete in ekosistemskih
storitev in na podlagi tega določiti seznam ITV, pri tem pa naj gospodarska škoda
sluţi kot dodatno merilo. Menijo, da bi kazalo vidik gospodarske škode zaradi ITV
bolj poudariti. Pri opredelitvi ukrepov za preprečevanje širjenja in vnosa ITV pa bi bilo
potrebno paziti, da ukrepi ne bodo obremenili pridelovalcev oziroma lastnikov
zemljišč, ki za pojav oziroma vnos ITV niso krivi.
Člani komisije so bili seznanjeni, da v obravnavano zakonodajo niso vključeni gensko
spremenjeni organizmi, za katere velja poseben zakonodajni okvir EU.
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 preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja
invazivnih tujerodnih vrst.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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