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Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi drugega odstavka 56.
člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05- uradno prečiščeno
besedilo, 95/09 - odl. US in 21/13 - ZFDO-F) in 20. člena Poslovnika Državnega
sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15 in 55/20), sprejela
naslednje
MNENJE
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZivD) - skrajšani postopek
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 20. seji 26. 5. 2020 obravnavala
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-D) skrajšani postopek, ki ga je v Državni zbor predložila Vlada Republike Slovenije.
Komisija predlog zakona podpira.
Uvodoma je bilo pojasnjeno, da se s sprejemom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zaščiti živali ter Pravilnika o pogojih za izvajanje postopkov na
živalih v nacionalno zakonodajo prenašajo določbe Direktive 2010/63/EU, pri čemer
se prenos ureja z manjšimi tehničnimi popravki zakonodaje.
Komisija ni oblikovala konkretnih pripomb k predlogu zakona, je pa bilo v razpravi
zastavljeno vprašanje glede izvajanja Priloge 1, ki določa minimalne standarde
nastanitve in oskrbe živali za poskusne živali, kamor spadajo tudi rejne živali, kot so
govedo, drobnica, prašiči, ipd, kadar je za namen projekta na področju živinoreje
treba živali rediti v podobnih pogojih, v kakršnih se redijo komercialne rejne živali. V
skladu z zakonodajo so v državi že opredeljeni minimalni standardi nastanitve za rejo
telet, perutnine in prašičev, medtem ko za govedo, drobnico in ostale rejne živali
obstajajo le priporočila za nastanitev teh živali. Tako se poraja vprašanje ali bi lahko
glede na predlagano dikcijo zakona pomenilo, da bo za vsak projekt, ki bo vključeval
rejne živali v raziskovalne namene, potrebno zagotoviti vse predpisane zahteve iz
Priloge 1. Ocenjuje se, da bi to lahko pomenilo velike težave pri rejcih, ki se tovrstnim
načinom reje z vidika dobrobiti še prilagajajo in s tem malo rej, ki bi zadostile vsem
zahtevanim pogojem v okviru Zakona o zaščiti živali. Glede na to, da ni povsem
jasno ali bo zakonodaja opredeljevala le odobrene uporabniške organizacije (vzrejne,
dobaviteljske organizacije), komisija predlaga premislek pri uzakonjenju tovrstnih
določil.

V odgovoru na to dilemo je bilo pojasnjeno, da zakon in pravilnik določata postopke
ravnanja s laboratorijskimi živalmi, pri čemer pa so dovoljene izjeme, kamor sodijo
tudi postopki v zvezi z rejnimi živalmi, za katere veljajo nekoliko mehkejši pogoji, kot
so opredeljeni v prilogi.
V razpravi je bilo podano tudi mnenje člana komisije, da bi bilo glede na dejstvo, da
je zaščita živali po tem zakonu dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v
kakršnemkoli odnosu do živali, pri pripravi in opredeljevanju zakonske vsebine
pričakovati, da se poleg kmetijskega v večji meri aktivirajo tudi drugi resorji,
predvsem zdravstveni, v povezavi z urejanjem ravnanja z laboratorijskimi živalmi
glede na interese farmacevtske industrije.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Cvetko Zupančič.
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