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UVOD  

 

Slovenija predseduje Evropski uniji kot prva od držav članic EU, ki so se EU pridružile v letih 2004 in 
2007, hkrati pa zaokrožuje prvo predsedovanje tria in izvajanje prvega osemnajstmesečnega programa 
predsedovanja. Temeljni namen slovenskega predsedstva je uresničiti preostale naloge iz skupnega 
programa, nadaljevati politiko EU in hkrati zagotoviti gladek vsebinski prehod na naslednji trio 
predsedovanja. Doseganje zastavljenih ciljev je zahteven in dolgotrajen proces, ki terja precejšnja 
prizadevanja. Slovensko predsedstvo se bo zavzemalo za nadaljevanje tega procesa in napredek pri 
tem.    

 

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA  

 

Z razvojem Evropskih skupnosti od ustanovitve v petdesetih letih do danes je skupna kmetijska politika 
(SKP) doživela veliko sprememb. Postopoma se je razvila v politiko, ki spodbuja bolj tržno naravnano 
proizvodnjo ob upoštevanju vse večjega pričakovanja javnosti glede varne hrane, varovanja okolja in 
dobrobiti živali. SKP bo imela tudi v prihodnje pomembno vlogo, zlasti pri zagotavljanju javnih dobrin, 
kot na primer varne in visokokakovostne hrane, varstva okolja in ohranjanja kulturne krajine. Zaradi tega 
je treba zagotoviti široko razpravo o večfunkcionalni vlogi kmetijstva v evropskem prostoru in pri tem 
doseči soglasje glede prihodnjih ciljev kmetijske politike. Predvsem je v tej razpravi treba zagotoviti, da 
bodo državljani EU spoznali, kako pomembno vlogo imajo kmetje v njihovem vsakdanjem življenju, in 
tako zagotoviti njihovo podporo za prihodnji razvoj SKP. Ne nazadnje bo treba odgovoriti tudi na nove 
izzive, kot so na primer podnebne spremembe, naraščajoče potrebe po obnovljivih energetskih virih, 
povečevanje svetovnega prebivalstva, in druge izzive, s katerimi se spoprijema evropsko kmetijstvo. 

Tudi v prihodnje bodo potrebne nadaljnje spremembe in prilagoditve SKP. Prednostna naloga 
slovenskega predsedstva na področju kmetijstva bo tako nadaljevanje reforme iz leta 2003. Skladno s 
cilji lizbonske strategije bo slovensko predsedstvo podpiralo tudi nadaljnje poenostavitve SKP in 
zmanjševanje upravnih bremen. 

 

Pregled reforme SKP 

Štiri leta po uvedbi reforme SKP iz leta 2003 je pravi trenutek za pregled delovanja SKP. Pregled 
reforme SKP (»Health Check«) mora privesti do ugotovitev, na podlagi katerih se EU lahko odloči, 
katera prilagajanja politike so potrebna, da bi SKP postala učinkovitejša in enostavnejša. Slovensko 
predsedstvo bo usmerjalo poglobljeno in konstruktivno razpravo v Svetu na podlagi sporočila Komisije o 
pregledu reforme SKP, pri čemer bodo v ospredju ključna tri vprašanja: 

1. Kako poenostaviti in izboljšati učinkovitost sheme enotnih plačil? 

2. Kako izboljšati tržne instrumente, da se bodo bolje odzivali na tržne razmere? 

3. Kako se spopasti z novimi izzivi? 

Slovensko predsedstvo je odločeno pravočasno dokončati razpravo v Svetu. S tem bodo lahko stališča 
Sveta upoštevana pri pripravi poznejših zakonodajnih predlogov Komisije. Takoj po prejemu teh 
zakonodajnih predlogov bo slovensko predsedstvo vodilo njihov prvi pregled v Svetu. 



 

Dokončanje reforme SKP 

Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za uresničitev političnega dogovora o reformi skupne tržne 
ureditve za vino in bo storilo vse, kar je v njegovi moči, da bi zakonodajni predlog v Svetu čim prej 
sprejeli. 

Slovensko predsedstvo bo tudi vodilo razpravo v Svetu, da se doseže soglasje o revidirani shemi 
pomoči za sektor bombaža. 

Razmere v mlečnem sektorju narekujejo sprejetje ustreznih ukrepov. Slovensko predsedstvo si bo 
prizadevalo za sprejetje predloga za povečanje nacionalnih kvot za mleko in mlečne izdelke za 
naslednje tržno leto. 

Poleg tega namerava slovensko predsedstvo v Svetu doseči sporazum o predlogu za vključitev določil o 
enoletnem podaljšanju trenutno veljavne ureditve za lan in konopljo v enotno skupno tržno ureditev ter 
predlogu za podaljšanje financiranja Sklada Skupnosti za tobak. 

 

Poenostavitve SKP 

Skladno s prizadevanji za poenostavitev zakonodaje EU se bo slovensko predsedstvo zavzemalo za 
čim hitrejše sprejetje predloga, katerega cilj je poenostavitev pravil navzkrižne skladnosti. Slovensko 
predsedstvo bo tudi usmerjalo Svet k sprejetju predloga za izvedbo tehničnega vključevanja pravil 
reformiranih skupnih tržnih ureditev v sektorju sadja in zelenjave, sladkorja ter v mlečnem 
sektorju v enotno uredbo (»Single CMO«). Enako velja za vključevanje določil o označevanju 
govedine in teletine ter pomoči Finski za semena. S tem bo dosežen napredek pri povečanju 
preglednosti in varnosti obstoječe zakonodaje.  

 

Mednarodne zadeve 

Na mednarodni ravni se bo slovensko predsedstvo zavzemalo za ohranjanje dejavne vloge EU v 
mednarodnih organizacijah, zlasti v Organizaciji združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO – 
Food and Agriculture Organization). Slovensko predsedstvo bo tako dejavno spremljalo reformo 
organizacije FAO in dejavnosti Komisije za trajnostni razvoj (CSD/UN – Commission on Sustainable 
Development). Pri tem bo slovensko predsedstvo še naprej uveljavljalo smernice Skupnosti za trajnostni 
razvoj. 

 



GOZDARSTVO 

 

Na področju gozdarstva si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
(SFM – Sustainable Forest Management), izboljšanje konkurenčnosti gozdnih proizvodov in ohranitev 
biotske raznovrstnosti gozdov.  

V skladu s tem bo spodbujalo celovito izvajanje Akcijskega načrta EU za gozdove ter Akcijskega 
načrta za uveljavljanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT – Forest 
Action Plan and the EU Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade). Pri 
usklajevanju stališč držav članic za naslednje zasedanje Foruma Združenih narodov za gozdove 
(UNFF) bo posebej poudarjeno izvajanje pravno nezavezujočega instrumenta (NLBI – the Non-
Legally Binding Instrument) o vseh tipih gozdov, ki je pomemben zlasti z vidika podnebnih sprememb, 
finančne podpore trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in ohranjanja biotske raznovrstnosti.  

Slovensko predsedstvo bo namenilo posebno pozornost tudi trenutnemu stanju v zvezi s predlaganimi 
ukrepi glede nezakonitih sečenj in z njimi povezano trgovino. Posebno pozornost bo namenilo tudi 
usklajevanju med državami članicami pri zelenem javnem naročanju, pri katerem naj bi se posebej 
spodbujala uporaba lesa iz gozdov, s katerimi se trajnostno gospodari. 

 

VARNOST HRANE TER VETERINARSKE IN FITOSANITARNE ZADEVE  

 

Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za izboljševanje standardov Skupnosti pri varnosti in kakovosti 
hrane ter krme, ki omogočajo ohranjanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja ter 
zaščito interesov potrošnikov, s poudarkom na povečanju zaupanja potrošnikov.  

Slovensko predsedstvo se zaveda, da je treba potrošnikom zagotoviti vse potrebne podatke o 
značilnostih izdelka, njegovi sestavi, hranjenju in uporabi.  

 

Veterinarske vsebine 

Na področju veterinarskega javnega zdravstva se bo slovensko predsedstvo osredotočilo na 
dokončanje postopkov za sprejetje ukrepov, katerih namen je prepoved uporabe določenih hormonskih 
in tirostatičnih snovi ter betaagonistov v živinoreji. Drugo pomembno področje delovanja 
slovenskega predsedstva je tudi nadaljevanje dela v zvezi s predlogom uredbe, s katerim se bodo 
izboljšali veljavni postopki Skupnosti za določanje najvišjih dovoljenih količin ostankov zdravil za 
uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora. Tako se bo preprečil vnos prepovedanih 
snovi v prehransko verigo in s tem zagotovila višja raven varovanja zdravja potrošnikov. 

 

Zdravstveno varstvo živali 

Na področju zdravstvenega varstva živali si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za uveljavitev 
lažjega in preglednejšega sistema objavljanja informacij s področja veterinarstva in zootehnike. 
Zavzemalo se bo tudi za poenostavitev in izboljšanje zdravstvenih pravil glede živalskih stranskih 
produktov. Poleg tega bo nadaljevalo delo, povezano s Strategijo zdravstvenega varstva živali 
2007–2013, ki pomeni usmeritev za politično odločanje, kako v prihodnje ohranjati visoko raven 



zdravstvenega varstva živali v EU. Prizadevalo si bo za sprejetje strateških ciljev pri določanju prednosti 
glede nadzora nad boleznimi, financiranja programov ter izboljšanja biološke varnosti pri trgovanju z 
živalmi in izdelki. Te usmeritve bodo podlaga za pripravo akcijskega načrta. 

 

Krma  

Slovensko predsedstvo bo tudi začelo razpravo o preoblikovanju in posodobitvi zakonodaje o 
označevanju krme, da bi se tako rešilo čim več odprtih vprašanj.  

 

Mednarodne zadeve na področju veterine 

Pri mednarodnih veterinarskih sporazumih je Slovenija 1. januarja 2007 že prevzela naloge 
predsedovanja na posameznih področjih iz pristojnosti delovne skupine Sveta za veterinarske 
strokovnjake – skupina Potsdam glede dvostranskih veterinarskih sporazumov. Skladno s tem Slovenija 
že predseduje področjema dvostranskih veterinarskih sporazumov s Kanado in Ferskimi otoki. S 1. 
januarjem 2008 pa je prevzela predsedovanje tudi na področju dvostranskih veterinarskih sporazumov s 
Korejo, Indijo, državami ASEAN in Kitajsko.  

Slovensko predsedstvo bo usklajevalo tudi priprave na redno letno Generalno skupščino Mednarodnega 
urada za zdravje živali (OIE – Office internationale des Epizooties). 

 

Fitosanitarne vsebine 

Slovensko predsedstvo bo nadaljevalo delo, povezano z ukrepi za zmanjšanje tveganj in vplivov 
fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi in okolja. Ključni cilj slovenskega predsedstva pri tem bo tako 
doseči čim večji napredek pri obravnavi dveh zakonodajnih predlogov o prometu s fitofarmacevtskimi 
sredstvi in njihovi uporabi. Ključno delo bo pospešena obravnavava dveh dosjejev, in sicer predloga 
uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, ki je prednostna zadeva in pri kateri si bo 
slovensko predsedstvo prizadevalo za dosego političnega dogovora, v zvezi s predlogom direktive o 
trajnostni uporabi pesticidov pa je cilj slovenskega predsedstva sprejetje skupnega stališča. 

Poleg obravnave navedenih zakonodajnih predlogov bo na področju semenarstva in sadilnega 
materiala slovensko predsedstvo usmerjalo razpravo o predlogu preoblikovane direktive o trženju 
razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in si prizadevalo za njegovo sprejetje. 

 

Mednarodne zadeve na fitosanitarnem področju  

Na področju fitosanitarnih mednarodnih zadev bo slovensko predsedstvo v Komisiji za fitosanitarne 
ukrepe (CPM – Convention for Phytosanitary Measures) usklajevalo stališča držav članic do izvajanja 
Mednarodne konvencije o varstvu rastlin (IPPC – International Plant Protection Convention). 
Usklajevalo bo tudi stališča držav članic na spomladanskem zasedanju Mednarodne zveze za varstvo 
novih sort rastlin (UPOV – International Union for the Protection of New Varieties of Plants). 

Slovensko predsedstvo bo pospešeno nadaljevalo delo pri pripravi skupnih stališč za pogajanja z Rusko 
federacijo, da bi se zagotovila nemotena blagovna izmenjava rastlinskega blaga ob upoštevanju 
sporazumov o izvajanju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov. 



SKUPNA RIBIŠKA POLITIKA 

 

Ribiški viri so del naše skupne dediščine, zato je treba s skupnimi prizadevanji zagotoviti njihovo 
učinkovito zaščito in trajnostno rabo. Da bi dosegli ta cilj, bo slovensko predsedstvo spodbujalo 
ohranjanje ribiških virov in njihovo trajnostno upravljanje. Svet bo med slovenskim predsedovanjem 
obravnaval številne predloge, ki se nanašajo na ukrepe za ohranjanje virov, večji nadzor, uveljavljanje in 
inšpekcije ter sklepanje ribiških partnerskih sporazumov s tretjimi državami.  

Splošno je priznano, da pomeni nezakonit, neprijavljen in nereguliran (NNN) ribolov eno od največjih 
svetovnih groženj trajnosti ribjih staležev in biotski raznovrstnosti v morjih. Zaradi tega bo slovensko 
predsedstvo kot eno glavnih prednostnih nalog obravnavalo zakonodajni predlog Komisije za boj proti 
takemu ribolovu. Poleg tega predloga bodo prizadevanja za trajnostno uporabo virov podprta tudi v 
sporočilu Komisije in predlogu uredbe Sveta o zaščiti občutljivih morskih ekosistemov pred 
škodljivimi ribiškimi praksami.  

Drugi ključni cilj bo posodobitev in poenostavitev tehničnih ukrepov. Tu je predvidena sprememba 
Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih 
morskih organizmov. 

Zaradi trenutnega stanja ribolovnih staležev in vse večjega prelova bo slovensko predsedstvo podpiralo 
ukrepe za obnovo in ohranjanje staleža določenih vrst rib. Posebna pozornost bo namenjena 
vzpostavitvi ukrepov za obnovo staležev trske, sleda in osliča.   

Slovensko predsedstvo bo nadaljevalo dobro uveljavljeno prakso v zvezi s predhodnim posvetovanjem. 
Posebna pozornost bo namenjena politični izjavi Komisije o ribolovnih možnostih za leto 2009, ki je 
pomembna sestavina letnega določanja največjega dovoljenega ulova in razdelitve kvot. 

Prednostne obravnave bo deležna tudi priprava na revizijo Strategije za razvoj evropskega 
ribogojstva, ki je bila sprejeta leta 2002.  

Pri zunanji ribiški politiki bo slovensko predsedstvo podpiralo dejavno vlogo Evropske skupnosti v 
mednarodnih in regionalnih ribiških organizacijah ter pri spodbujanju dobrih ribiških odnosov s tretjimi 
državami na podlagi dvostranskih ribiških sporazumov. 



Glavni dogodki v Sloveniji: 

� neformalno srečanje ministrov za kmetijstvo, 25.–27. maj 2008, Brdo pri Kranju, 

� zasedanje Posebnega odbora za kmetijstvo, 25.–27. maj 2008, Maribor, 

� neformalno zasedanje delovne skupine direktorjev veterinarskih uprav, 13.–16. maj 2008, Brdo 
pri Kranju, 

� konferenca direktorjev plačilnih agencij EU, 28.–30. maj 2008, Brdo pri Kranju, 

� neformalno srečanje delovne skupine za gozdarstvo in srečanje generalnih direktorjev za 
gozdarstvo, 17.–20. junij 2008, Brdo pri Kranju, 

� sestanek generalnih direktorjev za ribištvo in konferenca o akvakulturi, 28.–30. junij 2008, 
Portorož. 

 

*     *     * 

Dodatne informacije: 

� Dragan Barbutovski, govorec COREPER I, Stalno predstavništvo RS pri EU 

T:+32 2 213 64 71; M: +32 499 69 67 31; E: dragan.barbutovski@gov.si  

� Jernej Kovač, govorec Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS  

T: +386 1 478 9163; M: +386 51 680 238; E: pr.mkgp@gov.si 

 


