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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 900-01/2000-22 
Ljubljana, 16. januarja 2003 

KONČNO POROČILO O POGAJANJIH O PRISTOPU REPUBLIKE SLOVENIJE K 
EVROPSKI UNIJI S POUDARKOM NA SKLEPNEM DELU POGAJANJ 

UVOD 

V petek, 13. decembra 2002, so se na vrhu EU v Koebenhavnu zaključila skoraj petletna 
pogajanja pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji, ki so se uradno začela s prvim 
zasedanjem Konference o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji na ravni zunanjih 
ministrov v Bruslju 30. in 31. marca 1998. 

2. aprila 1998 je Vlada RS imenovala Ožjo pogajalsko skupino za pristop k Evropski uniji, ki 
jo je* vodil dr. Janez Potočnik. V času delovanja Ožje pogajalske skupine so v njej sodelovali: 
namestnik (do razrešitve) dr. Boris Cizelj, namestnik (do razrešitve) mag. Franci But in člani 
Dragoljuba BenČina, članica, dr. Fedor Černe, član, mag. Mitja Drobnič, član (do razrešitve), 
dr. Emil Eijavec, Iztok Jarc, mag. Helena Kamnar, Miro Prek, Andrej Rant, (do razrešitve), 
mag. Vojka Ravbar, mag. Cveto Stantič, mag. Igor Strmšnik, Leta 2001, pa seje delu ožje 
skupine v vlogi finančnega svetovalca vodje ožje pogajalske skupine pridružil še dr. Mojmir 
Mrak. 

Organizacijsko, strokovno in finančno podporo delu ožje pogajalske skupine je zagotavljala 
služba Vlade RS za evropske zadeve. 

Zaradi narave procesa in obsega dela, ki gaje bilo treba opraviti v okviru pristopnih pogajanj, 
so bila preko Delovnih skupin, ki so bile ustanovljene za vseh 31 pogajalskih poglavjih, 
vključena tudi skoraj vsa ministrstva in vladni ter nekateri nevladni organi. V okviru delovnih 
skupin so bili v določenih fazah v pogajanja vključene tudi predstavniki delodajalcev in 
delojemalcev ter zainteresirani predstavniki nevladnega sektorja. 

V okviru 31 pogajalskih poglavij so bila obravnavana vsa vprašanja, ki sodijo v izključno in 
deljeno pristojnost Evropskih skupnosti (Evratom1, ESPJ in ES) in Evropske unije. 

Prva leta pogajanj najbolje predstavi kratek opis njihove strukture. V okviru vsakega 
pogajalskega poglavja so najprej vse države kandidatke in predstavniki Evropske komisije na 
vseh področjih, ki jih urejajo predpisi Skupnosti, primerjali pravno in dejansko ureditev 
Sloveniji s temi predpisi. Na podlagi tega pregleda so se identificirale vse razlike in določili 

' Ki je v času znatnega dela pogajanj Se obstajala. 
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načrti za postopno usklajevanje ureditve v Republiki Sloveniji z veljavnimi predpisi 
Skupnosti. V okviru tega procesa so se slovenski predstavniki seznanili z vsebino in učinki 
vseh predpisov, opredelili način in roke, v katerih lahko z najmanj stranskimi učinki 
postopoma uskladijo tista področja, kjer je to potrebno (Državni program za prevzem 
pravnega reda Evropske unije), obenem pa identificirali tiste korake, kjer zaradi 
minimiziranja možnih škodljivih stranskih posledic Slovenija potrebuje dalj časa za 
uskladitev predpisov (prehodna obdobja) oziroma tista, kjer njene posebnosti zahtevajo 
drugačno ureditev (izjeme in odmiki od pravnega reda EU). 

Ugotovitve tega, "predhodnega" dela pogajanj, so bile nato prevedene v pogajalska izhodišča 
Republike Slovenije, na katera seje Evropska unija odzivala s t.i. Skupnimi stališči Evropske 
unije. Velik del pogajanj pa se je med uradnimi izmenjavami pogajalskih izhodišč odvijal v 
neuradnih pogajanjih med Komisijo in državami članicami na eni in slovenskimi pogajalci ter 
predstavniki pristojnih ministrstev na drugi strani. Formaliziranje teh pogajanj je bilo 
opravljeno preko priprave novih pogajalskih izhodišč oziroma dodatnih pojasnil k 
pogajalskim izhodiščem. 

Pogajalska izhodišča je potijeval pristojni odbor Državnega zbora, ki je s konstruktivnim 
pristopom omogočil uspešen potek pogajanj, obenem pa je bila zagotovljena potrebna mera 
transparentnosti. 

Podrobnejši opis pogajanj in vsebinskih vprašanj sledi v nadaljevanju tega poročila (I., H., in 
smiselno HI. del). 

Namen tega zaključnega poročila Ožje pogajalske skupine je, da predstavi ključne dogovore, 
ki so bili sklenjeni v okviru pogajanj in na enem mestu povzame ključne dokumente, ki so jih 
pristojni organi sprejemali. 

Ožja pogajalska skupina je med pogajanji po vsakem zasedanju Pristopne konference vlado in 
državni zbor seznanila z zaključki konference in s potekom pogajanj, poleg tega je 
pripravljala redna poročila o svojem delu. Vsa pogajalska izhodišča, ki podrobno odsevajo 
vse pogajalske teme, so bila sprejeta na vladi in potijena s strani pristojnih teles državnega 
zbora, oziroma so bila ta telesa z njimi seznanjena, kadar je šlo za tehnično podrobnejše 
utemeljevanje že potrjenih pogajalskih izhodišč. 

Zato to poročilo ne ponavlja vseh podrobnosti pogajanj od leta 1998, temveč se osredotoči na 
sklepne mesece pogajanj, v katerih so bili doseženi dogovori o vseh finančnih vprašanjih 
povezanih s pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji pa tudi nefinančnih na področju 
kmetijstva, poglavja 31, ter dogovor o zaščitni klavzuli za področje prometa z 
nepremičninami. 

Poročilo je razdeljeno na šest delov. V prvem je predstavljen finančni sveženj pogajanj, v 
drugem še posebej kmetijski del pogajanj, v tretjem so povzeta prehodna obdobja in ukrepi 
trajne narave za katere sta se v okviru pogajanj dogovorili Republika Slovenija in Evropska 
unija, v Četrtem so v preglednici povzeti po pogajalskih poglavjih z datumi in uradnimi 
oznakami vsi uradni pogajalski dokumenti, v petem pa so prevodi sklepov devetih pristopnih 
konferenc na ravni zunanjih ministrov na katerih so se formalno potrjevali dokončni 
pogajalski dogovori. V prilogi šest je v izvirniku dokument Pristopne konference: "Overall 
Final Agreement", ki vsebuje dogovore, ki so bili potrjeni na vrhu v Koebenhavnu*. 

* Trenutno v prevajanju. 
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I. FINANČNI SVEŽENJ PRISTOPNIH POGAJANJ 

1. Uvod 

Osnovni namen tega dela dokumenta je podati zaključno poročilo finančnem svežnju 
pogajanj Republike Slovenije z EU. 

Poleg Uvoda sestavlja ta del poročila še pet poglavij. V drugem poglavju je govora o tem, 
kaj vse je vključeval finančni sveženj pogajanj za vstop naše države v EU in kako smo se 
na ta del organizacijsko pripravili. Tretje poglavje je namenjeno predstavitvi ciljev, ki jih 

je vlada zastopala v pogajanjih o finančnem svežnju, ter mandata, ki ga je za ta del 
pogajanj sprejel Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora Republike Slovenije. 
Četrto poglavje prikazuje osnovne značilnosti posameznih faz pogajanj o finančnem 
svežnju, doseženi rezultati pa so sistematično, to je po posameznih sklopih, predstavljeni 
v petem poglavju. V zaključnem, to je šestem poglavju, pa je podana še zaključna ocena 

opravljenega dela. 

2. Vsebina finančnega svežnja pogajanj ter organizacijska priprava nanj v 

Sloveniji 

Podobno kot pri vseh dosedanjih širitvah EU je bila tudi tokrat zadnja faza pogajanj 

osredotočena na pogajanja o finančnem svežnju. Šlo je torej za pogajanja o obsegu in 
strukturi finančnih sredstev, ki se bodo pretakala med proračunom Republike Slovenije in 
proračunom EU v obdobju od včlanitve Slovenije v EU, torej od leta 2004, do zaključka 
sedanje finančne perspektive, torej do leta 2006. Po eni strani je šlo torej za pogajanja o 

sredstvih, ki jih bo Republika Slovenija prejemala iz proračuna EU. Ta sredstva bodo 
prihajala v proračun naše države predvsem iz naslova dveh skupnih ekonomskih politik 

EU, to sta Skupna kmetijska politika in strukturna politika. Po drugi strani pa bo naša 
država morala plačevati svoj prispevek v proračun EU, saj le-ta nima svojih izvirnih 
prihodkov oziroma so le-ti izredno majhni. Pogajanja o finančnem svežnju so torej 

vključevala tako pogajanja o prilivih iz proračuna EU v Republiko Slovenijo, kakor tudi 

o njenih vplačilih v proračun EU. 

Glede na kompleksnost vsebine pogajanj o finančnem svežnju je bila v okviru Ožje 
pogajalske skupine za pristop RS k EU že aprila 2001 ustanovljena posebna delovna 

skupina, katere osnovni namen je bil usklajevati potek pogajanj o posameznih delih 

finančnega svežnja in to na takšen način, da bo končen finančni rezultat s stališča 
Republike Slovenije kot celote kar najbolj ugoden. V delovni skupini so aktivno 
sodelovali vsi tisti Člani Ožje pogajalske skupine, ki so bili pristojni in operativno 
odgovorni (državni sekretarji) za vodenje pogajanj na področjih kmetijstva (Poglavje 7), 
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strukturnih skladov (Poglavje 21) in proračun (Poglavje 29), delo pa je usklajeval 
svetovalec vodje OPS-a za finančna vprašanja. 

3. Cilji zastavljeni v pogajanjih o finančnem svežnju ter pogajalski mandat 

V finančnem delu pogajanj za vstop Republike Slovenije v EU si je vlada zastavila za cilj 

sklenitev takšnega sporazuma o finančnem paketu, ki bo omogočal državi doseganje 
naslednjih dveh strateških ciljev. 

• realna konvergenca; Sporazum mora omogočiti nadaljevanje procesa realne 

konvergence do EU oziroma procesa, s katerim se bo razvojni zaostanek naše države za 
povprečjem EU še nadalje zmanjševal. 

• javnofinančni položaj; Sporazum ne sme imeti za posledico večjega poslabšanja 
celotnega javnofinančnega položaja Republike Slovenije in s tem povečevanja težav 
države pri doseganju fiskalnega dela Maastrichtskih kriterijev. 

Medtem ko je prvi strateški cilj predvsem razvojno naravnan, pa je doseganje drugega 
cilja potrebno gledati predvsem v luči zagotavljanja makroekonomske stabilnosti kot 
predpogoja za strukturne reforme, ki so potrebne za doseganje visokih stopenj 

gospodarske rasti in posledično za vzpostavljanje pogojev potrebnih v procesu realne 
konvergence. 

Tudi na bolj operativnem nivoju si je vlada zastavila dva cilja, prvi se nanaša na obdobje 
2004 - 2006, drugi pa na obdobje naslednje finančne perspektive EU, torej na obdobje od 

leta 2007 dalje. 

• za obdobje 2004 - 2006; Vlada si bo v pogajanjih prizadevala skleniti takšen 

sporazum, ki bo Sloveniji zagotavljal čimbolj pozitiven neto proračunski položaj v 
odnosu do EU. 

• za obdobje od leta 2007 dalje; Vlada si bo v pogajanjih prizadevala skleniti takšen 
sporazum, ki bo državi dajal realne možnosti, da tudi v obdobju naslednje finančne 
perspektive zadrži status neto prejemnice sredstev iz proračuna EU. 

Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora je na svoji seji neposredno pred vrhom 

EU v Koebenhavnu vlado oziroma njene pogajalce zavezal z naslednjim mandatom: »V 
finančnem delu pogajanj o vključitvi Republik: Slovenije v EU delegacija lahko sprejme 
samo tak dogovor, po katerem bo pozitivna neto proračunska pozicija naše države v 
odnosu do EU - »neto proračunska pozicija« je defininirana kot razlika med 

predvidenimi prilivi iz proračuna EU v Republiko Slovenijo ter predvidenimi odlivi 
finančnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije v proračun EU - v vseh letih 

obdobja 2004 - 2006 višja od obsega predpristopne pomoči, ki jo bo v skladu s 

projekcijami EU Republika Slovenija prejela v letu 2003, to je v zadnjem letu pred 
včlanitvijo«. 
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4. Potek pogajanj o finančnem svežnju po posameznih fazah 

Pogajanja o finančnem svežnju vstopa Slovenije v EU so se dejansko začela januarja 
2002. Takrat je Evropska komisija objavila dokument z naslovom »Skupna finančna 
perspektiva 2004 - 2006«, v katerem je opredelila osnovni okvir za razpravo o finančnih 
vidikih vključevanja držav kandidatk v EU. Zaradi izrazite horizontalne naravnanosti 
dokument za Slovenijo ni bil ugoden, saj je v premajhni meri upošteval specifičnosti naše 
države kot najbolj razvite med vsemi kandidatkami iz srednje in vzhodne Evrope. 

Sam potek pogajanj o finančnem svežnju je smiselno razdeliti na štiri faze. Prva faza je 
potekala od objave že omenjenega dokumenta januarja pa nekje do konca meseca 
avgusta. V tem času je bila naša dejavnost usmerjena predvsem v pojasnjevanje stališč o 

osnovnem pristopu k finančnemu delu pogajanj ter v oblikovanje in argumentirano 
predstavljanje slovenskih predlogov Komisiji in državam članicam. Predlogi, ki so bili v 
tej fazi usmerjeni predvsem v argumentiranje potreb po večjih prilivih iz bruseljske 

blagajne, so bili podlaga za kasnejše iskanje primernih rešitev za specifične probleme 
naše države. 

Pogajalski proces je vstopil v drugo fazo v začetku septembra, ko je Evropska komisija 

predstavila svoj predlog razdelitve sredstev med bodoče članice in je trajal do vrha EU v 
Bruslju konec oktobra, ko so države Članice EU sprejele uradna izhodišča za finančni del 

pogajanj. Spremembe v ponujenem finančnem svežnju so bile izključno odraz naših 
naporov za spremembo nekaterih metodoloških predpostavk, na osnovi katerih so bile 

izračunane posamezne postavke. Končni rezultat tega dela pogajanj je bil za Slovenijo 
uspešen, saj kot kaže Tabela 1 se je skupni obseg pavšalnih plačil, ki naj bi jih naša 
država dobila iz proračuna EU v obdobju 2004 - 2006, v skupni vrednosti povečal za 33 
milijonov evrov2. 

Tretja faza pogajanj o finančnem svežnju je potekala v novembru, torej med bruseljskim 
vrhom EU in predlogom danskega predsedstva z dne 26. novembra. Ta predlog je imel za 
Slovenijo tako dobre kot manj ugodne strani. Temeljna pozitivna značilnost je bila v tem, 

da so bile v finančnem svežnju uvedene oziroma okrepljene postavke, ki so pomembne s 
stališča dolgoročnega razvoja Slovenije in predstavljajo dobro izhodišče za pogajanja o 
naslednji finančni perspektivi. Kot kaže Tabela 1 velja med njimi zlasti omeniti bistveno 
povečan obseg sredstev, ki jih bo Slovenijo prejela iz proračuna EU iz naslova kmetijstva 
(za 191 milijonov evrov v obdobju 2004 - 2006), ter sredstva iz naslova nove finančne 
sheme, imenovane »Schengen facility« (107 milijonov evrov v obdobju 2004 - 2006). 

Finančno pozitiven učinek za Slovenijo je imel tudi sklep o prestavitvi datuma včlanitve 
v EU na 1. maj 2004, saj se bo predvideni obseg vplačil naše države v evropski proračun 
za to leto zmanjšal za tretjino oziroma za 82 milijonov evrov. Za Slovenijo manj ugoden 
pa je bil ta predlog z vidika doseganja kratkoročnih javnofinančnih ciljev, to je ciljev za 

2 V tem dokumentu so vse vrednosti izražene v cenah iz leta 1999 in so za okoli 10 
odstotkov nižje od vrednosti izraženih v tekočih cenah. 
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obdobje 2004 - 2006. Res je sicer predlog zagotavljal doseganje pozitivnega neto 
proračunskega položaja države, kar je bil eden od ciljev v finančnem delu pogajanj. 
Vendar pa predlog ni omogočil, da bi se povečan obseg predvidenih črpanj iz proračuna 

EU in zmanjšan obseg predvidenih plačil v proračun EU odrazila v izboljšanju neto 
proračunskega položaja države, kar pa je bilo omogočeno nekaterim drugim, gospodarsko 
manj razvitim državam kandidatkam. To je posledično pomenilo, da se je v tej fazi 

pogajanj obseg pavšalnih sredstev, ki naj bi jih prejela Slovenija v obdobju 2004 - 2006, 
zmanjšal za 373 milijonov evrov. 

Tabela 1: Ključne spremembe v posameznih fazah pogajanj o finančnem svežnju, 

skupno za obdobje 2004 - 2006 (v milijonih evrov; cene 1999) 

Spremembe 
med predlogom 

Komisije in 
vrhom EU v 

Bruslju 

Spremembe med 
vrhom EU v 
Bruslju in 
predlogom 
predsedstva 

Spremembe 
med 

predlogom 
predsedstva in 
vrhom EU v 

Koebenhavnu 

A. Skupen obseg 

predvidenih črpanj iz 

proračuna EU (+/ - = 
zmanjšanje / 

povečanje) 

+12 +291 +4 

- Predpristopna pomoč + 14 

- Kmetijstvo 
• 

+191 

- »Schengen facility« in drugo +107 

B. Skupen obseg vplačil v 
proračun 

EU (+/ - = zmanjšanje / 
povečanje) 

-45 +82 -40 

D. Pavšalno plačilo +33 -373 +154 

E. Neto proračunski položaj 0 0 +109 

Vir: Lastni izračuni na osnovi podatkov Evropske komisije 

Zadnja, četrta faza pogajanj pa obsega obdobje med predlogom predsedstva ter vrhom 

EU v Koebenhavnu. Dolgoročni, strukturni cilji v finančnem delu pogajanj so bili v 
prejšnjih fazah doseženi, sedaj pa je bila pozornost osredotočena na doseganje 

javnofinančnih ciljev v obdobju 2004 - 2006. Osnovni cilj je bil s pomočjo povečanega 
obsega pavšalnih povračil izboljšati pozitivni neto proračunski položaj Slovenije in na ta 
način čim bolj omejiti javnofinančna tveganja, povezana z vstopanjem v EU. Doseženi 
rezultati v tej fazi pogajanj so naslednji (glej Tabelo 1)r Prvič, uveljavljene so bile bolj 
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ugodne predpostavke pri izračunu obsega slovenskih vplačil v proračun EU (neto 
pozitivni učinek 40 milijonov evrov v obdobju 2004 - 2006). Drugič, močno je bil 
povečan obseg pavšalnih povračil. V obdobju do vrha v Koebenhavnu so se le-ta 
povečala za 105 milijonov evrov za celotno obdobje 2004 - 2006, na samem vrhu pa še 
za dodatnih 49 milijonov evrov. Tretjič, izboljšan je bil neto proračunski položaj 

Slovenije (za 109 milijonov evrov v obdobju 2004 - 2006). Le-ta se je izboljšal od 
skupno plus 135 milijonov evrov na skupno plus 200 milijonov evrov v dneh pred 

Koebenhavnom in na plus 244 milijonov evrov na samem vrhu EU. 

Tabela 2 povzema ključne postavke finančnega svežnja, ki je bil dogovorjen v pogajanjih 
med Slovenijo in EU. 

Tabela 2: Neto proračunski položaj Slovenije v odnosih z EU, 2004 - 2006 
(v milijonih evrov; cene 1999) 

Predpristopna pomoč 2003 (45 milijonov evrov) 

2004 2005 2006 Skupaj 
A. Skupen obseg predvidenih črpanj iz EU 224 285 324 833 

- Predpristopna pomoč 51 43 27 121 

- Kmetijstvo 43 124 157 324 

- Sredstva za strukturno politiko 27 59 73 159 
- »Schengen facility« in drugo 38 38 38 114 

- Sredstva za notranje politike EU 12 21 28 61 

- Pavšalna plačila za okrepitev denarnega 
toka 

52 - - 52 

B. Skupen obseg predvidenih vplačil v EU -187 -288 -296 -771 

- Tradicionalni lastni viri -18 -29 -29 -76 

- Viri iz naslova DDV -22 -35 -36 -93 

- Viri iz naslova GNP -129 -198 -203 -530 

- Rabat Velike Britanije -17 -27 -28 -72 

C. Neto proračunski položaj pred 

kompenzacijo 

37 -3 28 62 

D. Pavšalno plačilo za proračunsko 
kompenzacijo 

43 85 54 182 

E. Neto proračunski položaj 
80 82 82 244 

Vir: Evropska komisija, 17.12. 2002 
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5. Predstavitev rezultatov pogajanj po posameznih področjih finančnega 
svežnja in 

njihova ocena 

kmetijstvo3; Na področju kmetijstva so bili v pogajanjih zastavljeni štiije strateški cilji: 
(i) popolna in enakopravna vključitev v pravni red EU, (ii) ekonomski položaj kmetov se 
zaradi vstopa v EU ne sme poslabšati, (iii) višine kvot in referenčnih količin, ki so 

predmet pogajanj, ne smejo biti nižje od sedanje ravni proizvodnje v Sloveniji in (iv) 
rešitve morajo biti prilagojene specifičnim strukturnim in razvojnim problemom 
slovenskega kmetijstva in morajo upoštevati predvidene spremembe Skupne kmetijske 
politike. 

Ti cilji so bili v celoti doseženi, sveženj rešitev pa je za Slovenijo vsestransko ugoden. 
Med vsemi kandidatkami omogoča prav Sloveniji daleč najvišjo raven doplačevanja 
neposrednih plačil kmetom iz lastnega proračuna. Prav tako bodo imeli samo kmetje iz 
Slovenije že leta 2007, torej takoj ob začetku nove finančne perspektive, dostop do 
neposrednih plačil v povsem enaki višini kot njihovi kolegi v državah EU in bodo tako v 
tem elementu Skupne kmetijske politike v celoti izenačeni z njimi. Koncept »pridobljenih 

pravic« v pogajanjih v okviru EU pogosto igra pomembno vlogo, zato je takšen startni 
položaj Slovenije pri pogajanjih o evropskih financah za obdobje 2007 - 2013 zelo 

dragocen. 

Ugoden rezultat je bil dosežen tudi na področju kvot in referenčnih količin. Res je, da so 
končne številke nižje od (zavestno visoko) zahtevanih v izhodišču pogajanj, vendar pa 
niso v niti enem primeru pod ravnijo trenutne proizvodnje. Zaradi razlik med podatki in 
absorpcijo obstajajo celo določene rezerve za prestrukturiranje. Dogovorjene kvote in 
referenčne količine dajejo možnost za nadaljnje prestrukturiranje slovenskega kmetijstva 
in obenem izboljšujejo možnosti Slovenije v nadaljnjih spremembah Skupne kmetijske 
politike. Pogajanja so bila uspešna tudi v primerjavi z drugimi državami kandidatkami, 
saj je Slovenija dosegla največje povečanje kvot in referenčnih količin v primerjavi s 

prvo ponudbo EU iz aprila letošnjega leta. 

Slovenija je v pogajanjih uspela zagotoviti finančno zelo obsežen in razvojno zanimiv 
sveženj rešitev za razvoj podeželja v obdobju 2004 - 2006 v skupni vrednosti približno 
250 milijonov evrov. Gre za močan program, ki bo vključeval izravnalna plačila za 

kmetovanje v težjih razmerah, kmetijska okoljska plačila in nekatere druge ukrepe. 
Program omogoča oblikovanje bolj kakovostne politike države do kmetijstva in 
podeželja, hkrati pa izboljšuje izhodišča Slovenije v prihodnjih razpravah o reformi 
Skupne kmetijske politike. Predvidevamo namreč, da bo šla reforma prav v smeri 
krepitve drugega stebra, torej vsestranskega razvoja podeželja, to pa seveda pomeni, da 

3 Pregled pogajanj na področju kmetijstva je skupaj z nefinančnim delom poglavja podrobneje obravnavan 
v II. delu. 
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bo kakovosten in dovolj obsežen program predstavljal dobro osnovo tudi za pogajanja o 

naslednjem sedemletnem finančnem obdobju. 

Rešitve pri neposrednih plačilih, kvotah in programu razvoja podeželja obetajo, da se 
ekonomski položaj kmetijstva na agregatni ravni po pristopu ne bo le ohranil, ampak za 
proizvajalce, ki bodo sledili okoljski in razvojni naravnanosti kmetijske politike ter 
novemu družbenemu vrednotenju kmetijstva, tudi pomembno izboljšal. 

strukturni skladi in regionalna politika; Na tem področju si je Slovenija 
prizadevala za dosego dveh ciljev: (i) za povečanje obsega sredstev, ki jih 
za te namene EU namenila naši državi v obdobju 2004 - 2006, in (ii) za 
dogovor, po katerem bo čim večji del ozemlja Slovenije imel možnost 
ohraniti status regije Cilja 1 (regije z najširšim možnim dostopom do 
strukturnih sredstev EU) tudi v naslednji finančni perspektivi. V pogajanjih 
smo dosegli, da bo Slovenija v obdobju 2004 - 2006 (to obdobje predstavlja 
nekakšno prehodno obdobje do polnega črpanja strukturnih sredstev), iz 

naslova strukturnih aktivnosti deležna skupno 404-ih milijonov evrov, od 
tega 236 milijonov iz strukturnih skladov in 168 milijonov iz kohezijskega 

sklada. Dokončna odločitev o regionalizaciji Slovenije za potrebe 

kohezijske politike (regionalizacija na NUTS 2 ravni) bo sprejeta do konca 
leta 2006. To dejansko pomeni, da so Sloveniji za sklenitev dogovora o 

številu regij na NUTS-2 ravni dana dodatna tri do štiri leta. V povezavi z 
regulativo o kriterijih za regionalizacijo v okviru EU, ki je v zadnji fazi 
sprejemanja in v pripravo katere se je Slovenija dejavno vključila, daje ta 
dogovor realno možnost da bo velik del ozemlja tudi v obdobju 2007 - 
2013 upravičen do polnega koriščenja sredstev strukturnih skladov EU. 
Tiste slovenske regije, ki bodo v naslednji finančni perspektivi zadržale 
status regij Cilja 1, bodo takrat že imele poln dostop do sredstev iz 
strukturnih skladov, kar seveda pomeni znatno večji obseg sredstev v 
primerjavi z obdobjem 2004 - 2006. 

Z dolgoročnega vidika lahko dogovore ocenimo kot zelo ugodne. Sloveniji dajejo širok 

manevrski prostor za dogovarjanje z EU glede regionalizacije države na NUTS 2 ravni in 
tako odpirajo možnosti za pridobivanje sredstev za strukturne aktivnosti v obdobju po 
letu 2007. S kratkoročnega vidika bi bilo sicer še bolje, če bi bil odobren obseg sredstev 
za strukturne in torej razvojne namene v obdobju 2004 - 2006 nekoliko višji. Vendar je 

razumljivo, da je EU po kriterijih, ki so bili uporabljeni za razdelitev sredstev, namenila 
relativno majhen del sredstev razvitejšim kandidatkam, med temi pa je Slovenija prav na 
vrhu. Če pa na ta dogovor pogledamo še z javnofinančnega stališča, ugotovimo, da 

relativno majhen obseg tovrstnih sredstev pomeni tudi prevzemanje omejenega tveganja. 
Izkušnje iz prejšnjih širitev kažejo, da so nove države v prvih letih Članstva uspele črpati 

le sorazmerno majhen obseg odobrenih sredstev. To pa pomeni, da več strukturnih 
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sredstev v prvih letih Članstva, ko država še ni polno usposobljena za njihovo črpanje, 

pomeni prevzemanje večjega javnofinančnega tveganja. 

schengenska meja; Poleg doplačevanja neposrednih plačil kmetov iz lastnega proračuna 
in oblikovanja posebne finančne rezerve, namenjene razvoju podeželja, predstavlja 
schengenska meja še tretjo konceptualno novost, ki jo je v finančni dela pogajanj med EU 
in državami kandidatkami vnesla Slovenija. EU je namreč sprejela naš predlog in se 
obvezala, da bo prevzela del stroškov vzpostavitve in vzdrževanja schengenske meje v 
državah kandidatkah. Sloveniji bo za te namene v obdobju 2004 - 2006 namenila skupno 
107 milijonov evrov. To predstavlja 45 odstotkov vseh stroškov, ki naj bi jih po naših 

ocenah v teh letih imela Slovenija s tem projektom. Vzpostavitev schengenske meje kot 
posebne postavke v proračunu EU za Slovenijo ni pomembna samo v kratkoročnem 
smislu - kot začasen vir financiranja projekta - temveč predstavlja tudi dobro dolgoročno 
osnovo. Realna je namreč ocena, da bo postavka schengenske meje ostala v bruseljskem 
proračunu tudi v obdobju naslednje finančne perspektive. Zanjo niso zainteresirane le 
»nove« članice, katerih meje bodo kmalu postale zunanje meje EU, temveč tudi tiste 
»stare« članice, ki sedaj same nosijo stroške vzdrževanja schengenskega režima na svojih 
mejah. 

prispevek v evropski proračun in neto proračunski pololaj drlave; Na področju 

prispevka v proračun EU in neto proračunskega položaja države do evropskega proračuna 

si je Slovenija v pogajanjih zastavila cilj:(i) da v obdobju 2004-2006 doseže boljši 
pozitivni neto proračunski položaj, kot ga bo dosegla v letu pred pristopom in (ii) da za 

obdobje 2007 - 2013 zagotovi takšen obseg in strukturo prilivov sredstev iz bruseljske 
blagajne, da ne bo neto plačnica v proračun EU. 

Dosežene rešitve so skladne z obema ciljema. Oktobra je bila na evropskem vrhu v 
Bruslju odpravljena dilema, ali bi Slovenija lahko bila neto plačnica v proračun. EU je 
sprejela odločitev, da nobena nova članica v prvih letih članstva v EU ne sme imeti 
slabšega neto proračunskega položaja, kot ga je imela v zadnjem letu pred včlanitvijo. 
Slovenija je to dosegla z dogovorom, s katerim so ji za obdobje 2004 - 2006 odobrena 
pavšalna plačila v skupnem znesku 234 milijonov evrov. S tem se je pozitivni neto 
proračunski položaj Slovenije izboljšal, in to od 45 milijonov evrov, predvidenih v letu 
2003, na 80 oziroma 82 milijonov evrov, predvidenih v letih med 2004 in 2006. Takšen 
rezultat pogajanj omogoča Sloveniji več manevrskega prostora za obvladovanje tveganj, 
ki bi jim bili lahko izpostavljeni v primeru morebitno slabšega črpanja sredstev EU iz 

naslova razvoja podeželja in strukturnih skladov. 

Tabela 3 na sumaren način prikazuje, kakšen naj bi bil neto proračunski položaj Slovenije 
v odnosu na EU v obdobju 2004 - 2006 na osnovi dogovora iz Koebenhavna. Iz Tabele je 

razvidno, da naj bi v tem obdobju naša država beležila pozitiven neto proračunski položaj 
v povprečni višini 0,35 odstotka BND. Pri tem velja opozoriti, da Tabela prikazuje 

predviden neto proračunski položaj na osnovi predvidevanj o črpanih sredstev 
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(»payments«), torej na osnovi dejanskih finančnih tokov, ki naj bi potekali med 
proračunoma Slovenije in EU. 

Tabela 3: Neto proračunski položaj Republike Slovenije na osnovi dogovora iz 

Koebenhavna fčrpana sredstva,), 2004 - 2006 (v milijonih evrov; cene 1999) 

Leto 
Sredstva 

EU 
črpana s 
strani 

RS 

Sredstva 
vplačana 

vEU 
proračun 

Razlika Pavšalna 
povračila 

Predpri- 
stopna 
pomoč 

Saldo na 
osnovi 

črpanih 
sredstev 

BND 
(v mird 
EUR) 

Delež v 
BND 
(v%) 

1 2 3 4 = 
2-3 

5 6 7» 
4+5+6 

8 9 

2004 121 187 -66 95 51 80 22,5 0,36 
2005 242 288 -46 85 43 82 23.5 0,35 
2006 296 296 0 54 27 82 24,6 0,33 
Skupaj 659 771 -112 234 121 244 70.6 0,35 

Vir: Lastni izračuni na osnovi podatkov Evropske komisije 

Še bistveno bolj ugoden pa je neto finančni položaj Slovenije v kolikor se podobna 

analiza izvede na osnovi odobrenih sredstev (»commitments«). Kot kaže Tabela 4, 

pozitiven neto finančni položaj Slovenije izračunan na tej osnovi dosega v obdobju 2004 
- 2006 povprečno vrednost 0,70 odstotkov BND in je torej še enkrat višji od 
primerljivega neto proračunskega položaja izračunanega na osnovi predvidevanj o 

črpanih sredstvih. Ta razliko je mogoče pojasniti z dejstvom, da bo znaten del sredstev, ki 
bo Sloveniji odobren v obdobju 2004 - 2006, dejansko črpan šele v letih od 2007 dalje. 

Tabela 4: Neto finančni položaj Republike Slovenije na osnovi dogovora iz 

Koebenhavna (odobrena sredstva), 2004 - 2006 (v milijonih evrov; cene 
1999) 

Leto 
Sredstva 

EU 
odobrena 

RS 

Sredstva 
odobrena za 
plačilo v EU 
proračun* 

Razlika Pavšalna 
povračila 

Saldo na 
osnovi 

odobrenih 
sredstev 

BND 
(v mird 
EUR) 

Delež v 
BND 
(v%) 

1 2 3 4 = 2-3 5 6 = 4 + 5 7 8 
2004 283 187 96 95 191 22,5 0,85 
2005 349 288 61 85 146 23,5 0,62 
2006 396 296 100 54 154 24,6 0,63 
Skupaj 1.027 771 256 234 491 70,6 0,70 
* Ta sredstva so enaka dejansko vplačanim sredstvom v proračun EU 

Vir: Lastni izračuni na osnovi podatkov Evropske komisije 
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6. Zaključna ocena finančnega svežnja pogajanj 

vsebinska ocena sporazuma o finančnem sveinju; Rešitve v finančnem svežnju, ki je bil 
dogovorjen z EU, so za Slovenijo tako dolgoročno kot kratkoročno ugodne. 

Doseženi aranžmaji o kvotah in referenčnih količinah, o doplačevanju neposrednih plačil 
iz nacionalnega proračuna, o obsegu sredstev za razvoj podeželja in o sofinanciranju 
schengenske meje ter dogovor, s katerim se Sloveniji daje možnost za regionalizacijo na 
NUTS-2 ravni, so tisti elementi finančnega svežnja, ki zelo jasno poudaijajo njegovo 
dolgoročno naravnanost. Imeli bodo namreč ne le pomembne razvojne učinke, temveč 
predstavljajo dobro osnovo za to, da naša država tudi v obdobju naslednje finančne 
perspektive, torej v letih 2007 do 2013, ostane neto prejemnica sredstev iz proračuna EU. 
To bi bilo nedvomno primerno stopnji razvitosti Slovenije v primeijavi z drugimi 
članicami razširjene EU, prispevalo pa bi tudi k dolgoročni javnofinančni stabilnosti naše 
države. 

Finančni sveženj pa je relativno ugoden tudi na kratek rok. Že bruseljski vrh EU je 
namreč zagotovil, da bo Slovenija v obdobju 2004 - 2006 neto prejemnica sredstev iz 
evropskega proračuna, povečan obseg pavšalnih povračil, ki so bila zagotovljena v 
zadnjih fazah pogajanj, pa je še okrepil predvideni pozitivni neto proračunski položaj 
naše države v tem obdobju in s tem zmanjšal javnofinančna tveganja. 

ocena sporazuma o finančnem sveinju s stališča izpolnitve mandata Odbora za 
mednarodne odnose Driavnega zbora in zastavljenih ciljev vlade; Rešitve v finančnem 
svežnju so v okviru mandata, ki ga je Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora 
opredelil za ta del pogajanj. Poleg tega so z dogovorjenim finančnim svežnjem doseženi 
tudi vsi cilji, ki si jih je s tem v zvezi zastavila vlada. 
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II. KMETIJSKI DEL PRISTOPNIH POGAJANJ 

1. Pomen kmetijstva v EU in pristopna pogajanja na področju kmetijstva 

Glede na težo in pomen, ki ga ima področje kmetijstva v EU ni naključje, da so bili dogovori s 
tega področja doseženi 5ele v zaključni fazi pogajanj, skupaj z dogovori o strukturnih skladih 
in regionalni politiki ter o prispevkih v proračun EU oz. prejemkih iz bruseljske blagajne. 

Področje kmetijstva je v Evropski uniji najobsežnejše zakonodajno področje, saj predstavlja 
približno 40% celotnega pravnega reda EU. Razdelimo ga lahko na dva dela. Prvi del 
predstavlja Skupna kmetijska politika (SKP), ki vključuje skupne ureditve trga za posamezne 
skupine proizvodov, politiko razvoja podeželja ter horizontalne vsebine, ki urejajo delovanje 
plačilnih agencij, državne pomoči, trgovinske mehanizme, politiko kakovosti itd. Drugi del 
predstavljajo predpisi s področja veterinarskih in fitosanitamih vsebin, ki so namenjeni 
uresničevanju ciljev, povezanih z varnostjo hrane (food safety). Za kmetijstvo je značilna 
velika stopnja integriranosti politik in vsebin javnega urejanja, saj države članice praktično v 
celoti prenesejo svoje ključne pristojnosti za izvajanje kmetijske politike na skupne organe 
unije. Težo kmetijske politike v EU odraža tudi dejstvo, da EU še vedno, kljub razvoju drugih 
skupnih politik in ureditev, namenja področju kmetijstva okoli polovico celotnega skupnega 
proračuna, urejanje vprašanj s tega področja pa ima izjemen političen pomen. 

Pogajanja Slovenije za pristop k EU na področju kmetijstva so bila najdaljša in najobsežnejša 
od vseh pogajanj na 31 pogajalskih področjih z EU. Trajala so od junija 1998 do decembra 
2002. Začela so se z eno leto trajajočim pregledom usklajenosti slovenskega pravnega reda s 
pravnim redom EU (t.i. screening). Nadaljevala so se s pripravo pogajalskega izhodišča, ki ga 
je Slovenija oddala decembra 1999, in trinajstih dodatnih pojasnil k pogajalskemu izhodišču. 
Skupaj to pomeni okoli 500 strani usklajenih gradiv. EU je v tem času pripravila pet 
pogajalskih dokumentov, t.i. Skupnih stališč EU. Poleg priprave gradiv je v tem času potekalo 
okoli 60 sestankov s predstavniki Evropske komisije v Bruslju, v pogajalski proces pa je bilo 
vključenih približno 150 ljudi, od tega približno 30 ljudi skozi celotno obdobje. Za pogajanja 
na področju kmetijstva je vladalo tudi največje zanimanje in pritisk nevladnih organizacij 
nasploh v pogajanjih. 

Slovenija je pri pogajanjih na področju kmetijstva izhajala iz zahteve po enakopravnem in 
nediskriminatornem obravnavanju pri prevzemu pravnega reda EU, tako na področju 
obveznosti kot tudi na področju pravic. Svoja pogajanja je temeljila na zahtevi, da se 
ekonomski položaj slovenskega kmetijstva po vstopu v EU ne sme poslabšati. Enakopravna 
obravnava in ohranitev ekonomskega položaja, ob reševanju strukturnih in razvojnih 
problemov slovenskega kmetijstva, ob tem pa tudi posodobitev politike in drugih oblik 
urejanja kmetijstva so osnovni cilji, ki jim je Slovenija sledila skozi celotna pristopna 
pogajanja na tem področju. 

Opravljena pogajanja lahko vsebinsko razdelimo v tri sklope: 
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- implementacija pravnega reda, ki se nanaša na sprejem zavez glede korakov prilagajanja 
pravnemu redu EU v času do pričakovanega pristopa in njihova implementacija; 

- zahteve po odmikih od pravnega reda EU, ki jih delimo na začasne (prehodna obdobja) in 
trajne izjeme; 

finančni del, v katerega spadajo vprašanja glede višine in načina plačevanja neposrednih 
plačil, višine proizvodnih kvot in referenčnih količin ter višine sredstev za razvoj 
podeželja. '• 

2. Implementacija pravnega reda 

Najobsežnejši sklop pogajanj je predstavljal t.i. implementacijski del. Slovenija je za vsako 
področje, ki ga ureja pravni red EU, morala predložiti Evropski uniji natančne načrte 
prilagoditve pravnemu redu EU s podrobnim časovnim razporedom. Prilagoditev je po eni 
strani obsegala zakonodajno prilagajanje in institucionalno usposobitev, po drugi strani pa 
prilagajanje vsebin in težišč kmetijske politike ciljem in delovanju SKP. EU je ves čas 
pogajanj skrbno spremljala uresničevanje danih zavez, kar bo nadaljevala tudi po končanju 
pogajanj. 

V okviru zakonodajnega prilagajanja na področju Skupne kmetijske politike je Slovenija 
sprejela Zakon o kmetijstvu in na njegovi podlagi vse ključne podzakonske predpise, s 
katerimi je pričela dejansko simulirati SKP že pred pristopom. V tej smeri izgrajuje tudi 
institucijo za izvajanje ukrepov SKP, Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki že 
izvaja ukrepe predpristopne nacionalne kmetijske politike in ukrepe SAPARD, po pristopu pa 
bo v celoti prevzela izvajanje ukrepov SKP. Intenzivno potekajo tudi prilagajanja na področju 
izgradnje Integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS), ki omogoča 
izvajanje in kontrolo nad izplačevanjem neposrednih plačil. 

Tudi na področju veterinarskih in fitosanitamih vsebin je Slovenija sprejela vse ključne 
sistemske zakone in podzakonske predpise s področja veterine, zootehnike, zdravstvenega 
varstva rastlin, kakovosti semen in semenskega materiala, varstva sort rastlin in prehrane 
živali ter vzpostavila in usposobila potrebne institucije. Z ustreznim načrtom implementacije 
in izvedbo napovedanih korakov je Sloveniji uspelo na veterinarskem in fitosanitarnem 
področju, kjer EU ne dopušča velikih odstopanj od pravnega reda, začasno zaključiti 
pogajanja, kot prvi državi kandidatki, že v decembru 2001. 

Prilagajanje vsebin in težišč kmetijske politike ciljem in delovanju SKP se je začelo s 
sprejetjem programa reforme kmetijske politike v letu 1998. Reforma kmetijske politike 
temelji na prehodu s cenovnih podpor na proračunske podpore, kar je v letih od 1997 do 2002 
vodilo v podvojitev proračunskih izdatkov za kmetijstvo. V tem Času je Slovenija opustila 
administrativno določanje cen in uvedla tržne ureditve, primerljive s skupnimi ureditvami 
trgov v EU. Uvedena so bila s SKP primerljiva neposredna plačila na površino oz. premije na 
žival. Nov poudarek je dan tudi politiki razvoja podeželja, ki ji Slovenija namenja več kot 
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tretjino vseh sredstev za ukrepe kmetijske politike, večina programov pa je že v veliki meri 
prilagojena načinu in obliki izvedbe, kot ju zahteva pravni red EU. Slovenija na ta način kot 
edina država kandidatka že pred pristopom simulira SKP in ima primerljivo izvedbo ukrepov 
kmetijske politike. 

3. Odmiki od pravnega reda 

Drugi sklop pristopnih pogajanj so odmiki od pravnega reda EU, ki jih delimo na začasne 
(prehodna obdobja) in trajne izjeme. Slovenija na področju kmetijstva ni zahtevala večjih 
odmikov od pravnega reda EU, ker področji SKP in varne hrane ne dovoljujeta veliko 
odmikov, poleg tega pa je izhajala iz cilja enakopravne vključitve v pravni red, tako na 
področju pravic kot tudi obveznosti. Vseh zahtev po trajnih in začasnih odmikih je bilo v 
začetku okrog 15. V teku pogajanj je Slovenija od nekaj zahtev odstopila, bodisi zato, ker se 
je spremenil pravni red EU in zahteva ni bila več potrebna, bodisi zaradi dodatnih, 
natančnejših razlag ureditve EU, na podlagi katerih je ugotovila, da lahko svojo zahtevo 
uresniči v okviru obstoječega pravnega reda. Nekatere zahteve so bile za EU sprejemljive, 
vendar jih je preložila na tehnično raven in bodo dogovorjene z ustrezno proceduro po 
pristopu. Glede preostalih zadev pa so bili sprejeti dogovori glede odmikov od pravnega reda. 

Na področju veterinarskih in fitosanitarnih vsebin sta dogovorjeni dve prehodni obdobji. Prvo 
se nanaša na obstoječe objekte baterijske reje kokoši nesnic (v trajanju do 31.12.2009 za 
zahteve glede konstrukcije kletk (za 37 objektov, ki ne ustrezajo zahtevam), oz. do konca 
proizvodnega cikla in ne kasneje kot do 1.1.2004 za zahteve glede minimalne talne površine). 
Drugo prehodno obdobje, v trajanju pet let po pristopu, se nanaša na trženje semenskega 
materiala sort poljščin in zelenjadnic, ki so na dan pristopa k EU vpisane v sortno listo RS in 
ne izpolnjujejo zahtev pravnega reda EU. Zadovoljiva rešitev je sprejeta glede zahteve za 
trajno omejitev prometa s čebelami, ki niso pasme Kranjska čebela, kar lahko po mnenju EU 
Slovenija reši v okviru nacionalnih ukrepov. Zahtevi glede strožje obravnave za nekatere 
bolezni na področju veterine (bolezen Aujezskega) in glede priznanja statusa varovanih 
območij za nekatere organizme na področju zdravstvenega varstva rastlin sta sprejemljivi, 
obravnavani pa bosta v okviru ustrezne procedure po pristopu. 

Na področju Skupne kmetijske politike je dosežen dogovor o trajni izjemi od pravnega reda za 
vino Cviček PTP, in sicer glede mešanja rdečih in belih sort grozdja in glede minimalne 
alkoholne stopnje v vinu. Dosežen je tudi dogovor o enoletnih prehodnih obdobjih za 
razdelitev kvote za mleko oz. pravic do premij za krave dojilje in pravic do premij za 
drobnico na individualne rejce. Prav tako je dogovorjeno prehodno obdobje v trajanju do pet 
let po pristopu, v katerem bo Slovenija lahko ohranila neposredno plačilo za pridelavo oljnih 
buč v obliki državne pomoči, ki bo v prvih treh letih v višini 100%, v četrtem letu v višini 
80% in v petem letu v višini 50% plačil, ki veljajo za ostale poljščine, vključene v shemo 
plačil za poljščine. Zadovoljive rešitve so sprejete tudi na področju zahtev glede izvzetja iz 
obvezne destilacije stranskih proizvodov iz grozdja in glede dodatnega označevanja za 
namizna in kakovostna vina, pridelana znotraj vinorodnega območja, v enem od jezikov 
Skupnosti, kjer je Slovenija ugotovila, da lahko svoje želje uresniči v okviru novo sprejetega 
pravnega reda EU. 
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Evropska unija je med pogajalska vprašanja uvrstila tudi vprašanje uvrstitve vinorodnih 
območij v vinske cone. Predlagala je, da se vinorodni območji Podravje in Posavje uvrstita v 
območje C Ia ali C Ib, vinorodno območje Primorska pa v cono C H. Slovenija je nasprotovala 
tej zahtevi in na številnih tehničnih sestankih in z dodatnimi študijami dokazovala 
utemeljenost uvrstitve vseh treh vinorodnih območij v cono B. Na koncu se je uspela 
dogovoriti, da se vinorodni območji Podravje in Posavje uvrstita v cono B. Za Primorsko ni 
bilo mogoče spremeniti stališča EU, kljub vsem upravičenim in vztrajnim argumentom 
slovenske strani v pogajalskem procesu, vendar pa se je Slovenija uspela dogovoriti za 
dodatne olajšave: spremljanje izpolnjevanja pogojev, določenih za cono C H, v vmesnem 
obdobju možnost odmika od pravnega reda EU, in sicer glede stopnje naravnega alkohola (do 
pogojev, določenih za cono C Ia) in če se bo v vmesnem obdobju izkazalo za potrebno, 
sprejem ustreznih ukrepov. Hkrati je EU ponudila tudi možnost pridobitve sredstev za 
prestrukturiranje vinogradov, predvsem na osnovi potreb po prestrukturiranju, nastalih zaradi 
uvrstitve Primorske v cono C H. 

4. Finančni del 

Pogajanja o finančnem svežnju vstopa Slovenije v EU so se dejansko začela januaija 2002. 
Takrat je Evropska komisija objavila dokument, v katerem je opredelila osnovni okvir za 
razpravo o finančnih vidikih vključevanja držav kandidatk v EU, t.j. o kmetijstvu, strukturnih 
skladih in regionalni politiki ter o prispevkih v proračun EU. Evropska unija v svojem 
proračunu za obdobje 2002-2006 širitvi na področju kmetijstva ni namenila sredstev, ki bi 
kandidatkam omogočala formalno enakopravno vključitev v SKP. Poleg tega je bila začetna 
ponudba izrazito horizontalno naravnana in za Slovenijo ni bila ugodna, saj je v premajhni 
meri upoštevala specifičnosti naše drŽave. 

Na področju neposrednih plačil je Komisija za države kandidatke predlagala, države članice 
pa so v zadnji fazi ta predlog tudi sprejele, postopno, desetletno uvajanje neposrednih plačil. 
Prvo leto bi kandidatke dobile 25% vrednosti plačil, kot jih dobijo kmetijski proizvajalci 
sedanjih držav članic. Ta delež bi se postopno dvigoval do ravni, ki ga zagotavlja pravni red 
EU, kar bi zagotovilo, da bi nove države članice v letu 2013 dosegle raven, ki je v veljavi v 
EU-15. Slovenija je na področju neposrednih plačil zahtevala enakopraven položaj za svoje 
proizvajalce, ki ga je argumentirala s cenovno ravnijo pred in po pristopu, z nekajletnimi 
izkušnjami z izvajanjem neposrednih plačil in njihovo primerljivo izvedbo ter z načelnim 
stališčem o zagotavljanju enakih konkurenčnih razmer. Pri tem je opozaijala, da razlogi 
Komisije, s katerimi ta opravičuje nižjo raven plačil, v primeru Slovenije strokovno ne držijo 
in so ekonomsko neutemeljeni. Če bi se uveljavile zgolj prvotno predlagane rešitve s strani 
EU, bi se dohodek v kmetijstvu pomembno znižal. Študija, ki stajo naredila Kmetijski inštitut 
Slovenije in Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete je pokazala, da bi le enaka plačila, 
kot jih imajo sedanje članice (nekaj manj kot 100 mio evrov na letni ravni) ohranila 
predpristopni ekonomski položaj. 
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Slovenija je v procesu pogajanj zaradi specifičnosti svojega kmetijstva uspela uveljaviti 
načelo doplačevanja neposrednih plačil (t.i. top-up) iz nacionalnega proračuna. Raven 
dopolnjevanja je bila po prvotnem predlogu EU omejena z ravnijo plačil, ki jo je Slovenija 
dosegla v letu 2001. Z uspešnim nadaljnjim pogajanjem pa je Sloveniji uspelo doseči 
zaključni dogovor, ki ji omogoča daleč najvišjo raven doplačevanja neposrednih plačil iz 
lastnega proračuna med vsemi državami kandidatkami, in sicer lahko že v letu 2004 doplačuje 
neposredna plačila do ravni 85% (dosežena raven v letu 2003+10%), v letu 2005 do ravni 
90%, v letu 2006 do ravni 95% in v letu 2007 do ravni 100% plačil, kot jih dobijo proizvajalci 
v sedanjih članicah. Prve ocene kažejo, da zaradi pogajalskih dosežkov na drugih področjih 
(razvoj podeželja ter kvote in referenčne količine) takšna rešitev omogoča več kot samo 
ohranitev ekonomskega položaja po pristopu. 

Slovenija je tako edina država kandidatka, kjer bodo imeli kmetje že leta 2007, torej takoj ob 
začetku nove finančne perspektive, dostop do neposrednih plačil v povsem enaki višini kot 
kmetje v sedanjih članicah in bodo tako v tem elementu SKP v celoti izenačeni z njimi. To 
predstavlja velik uspeh pogajanj, a hkrati tudi obremenitev za domači proračun (neto pozicija 
v kmetijstvu z EU je sicer pozitivna). Vendar pa je to tudi naložba v dolgotrajne prilive s 
strani SKP. Zelo pomembno je tudi, da bo enakopravni položaj dosežen pred novimi 
spremembami SKP, ker bo npr. predvideno enotno plačilo na hektar, ki bo nadomestilo 
neposredna plačila v sedanji obliki, določeno na podlagi zgodovinskih prejemkov na ravni 
kmetije. 

Na področju kvot in referenčnih količin so bile zahteve Slovenije bistveno višje od 
obstoječe proizvodnje in so temeljile na potrebi za prestrukturiranje, trendu naraščanja 
proizvodnje v zadnjem Časovnem obdobju, željah nevladnih organizacij in širšem 
razumevanju definicij ukrepov. EU pa je svojo ponudbo temeljila zgolj in samo na statističnih 
(ali če teh ni, drugih razpoložljivih) podatkih v zgodovinskem referenčnem obdobju. Ob tem 
pa so države članice ves čas pozorno spremljale, da ne bi prišlo do rešitev za kandidatke, ki bi 
bile boljše od njihovih lastnih rešitev. Prva pozicija EU je bila izredno neugodna, pod ravnijo 
trenutne proizvodnje (zaradi upoštevanja bolj oddaljenega referenčnega obdobja 1995-1999, 
poenostavljenih izračunov, napak, ipd.). 

Slovenija je deset mesecev vztrajno in postopno vplivala na izboljševanje pozicije EU. 
Potekali so številni tehnični sestanki, na podlagi katerih so bili EU posredovani dodatni 
podatki in izračuni, študije itd. Vloženi napori so se izplačali, saj je Slovenija uspela doseči 
znaten premik od začetne pogajalske ponudbe EU, kot tudi relativno ugodne rešitve. Zaključni 
dogovor ni pri nobenem proizvodu pod ravnijo trenutne proizvodnje, daje pa tudi določene 
rezerve za prestrukturiranje v srednjeročnem obdobju in obenem izboljšuje možnost Slovenije 
v nadaljnjih spremembah SKP. Pogajanja so bila uspešna tudi v primerjavi z drugimi 
državami kandidatkami, saj je Slovenija dosegla največje povečanje kvot in referenčnih 
količin v primerjavi s prvo ponudbo EU. 

Na področju sladkorja dogovorjena kvota presega doseženo proizvodnjo v zadnjih letih in je 
na ravni zmogljivosti tovarne sladkorja. Na področju mleka skupna referenčna količina 
presega trenutno proizvodnjo in bo še dodatno povečana v letu 2006 za določeno rezervo EU. 
Zaradi prestrukturiranja od neposredne prodaje k prodaji v mlekarne in možnosti zamenjave 
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med obema referenčnima količinama pa obstajajo celo določene rezerve, ki omogočajo 
mirnejše čakanje razprave o prihodnosti te politike. Na področju premij za krave dojilje 
dogovorjeno število pravic do premij temelji na podatku o vloženih premijah za krave dojilje 
v letu 2002. Slovenija je na tem področju dosegla največji napredek, eden najvišjih deležev 
krav dojilj v Evropi sploh, ki omogoča prestrukturiranje govedoreje. Pogajanja na tem 
področju so bila najtežja in najdolgotrajnejša. Nacionalna zajamčena količina za oljčno olje je 
višja od ocen proizvodnje in daje precejšnjo rezervo za nadaljnji razvoj. Dogovorjeno število 
pravic do premij za drobnico in nacionalne meje za preostale premije pri govedu so tudi višje 
od trenutne absorpcijske sposobnosti. Na področju poljščin je nacionalna bazna površina na 
ravni trenutne proizvodnje, povprečni pridelek, ki vpliva na višino plačila, pa je najvišji med 
državami kandidatkami. Pomembno je poudariti, da zaradi rešitve na področju kvot in 
referenčnih količin nobena dejavnost ob pristopu ne bo trpela dodatnih problemov. 

Podroije razvoja podeželja je Slovenija že od začetka pogajanj izpostavljala kot zelo 
pomembno za uresničevanje svojih razvojnih ciljev v kmetijstvu in multifunkcionalne vloge, 
ki jo ima slovensko kmetijstvo. Izračunala je, da bi na tem področju potrebovala izdatna 
sredstva za obdobje 2004-2006. Zahtevo je utemeljevala z nekaj desetletno tradicijo na 
področju izvajanja ukrepov razvoja podeželja, z višino sredstev, ki jih sama že namenja za 
razvoj podeželja in sposobnostjo sofinanciranja po vstopu ter z usposobljenimi strukturami, 
potrebnimi za pripravo programov in implementacijo ukrepov politike razvoja podeželja. Po 
prvotnem predlogu EU, ki je razdelil sredstva za razvoj podeželja (za ukrepe jamstvenega 
oddelka EKUJS, t.j. plačila za območja z omejenimi dejavniki, kmetijsko okoljska plačila...) 
med države kandidatke na podlagi posebnega ključa, ki izhaja iz statističnih kazalcev 
(podobno, kot je bilo storjeno v primeru predpristopne pomoči SAPARD), je Sloveniji 
pripadlo 2,1% (od 95%) sredstev, t.j. približno 100 mio evrov za obdobje treh let. 

Slovenija je v nadaljnjem pogajalskem procesu vložila velike napore v utemeljevanje potreb 
po tej politiki in zahteve po čim večjem deležu iz 5% nerazdeljene rezerve. Pripravila je 
osnutek Programa razvoja podeželja 2004-2006 in ga predstavila na tehničnem sestanku 
predstavnikom Evropske komisije. Tudi "na tem področju seje vloženo delo obrestovalo, saj je 
v zaključni fazi pogajanj Slovenija uspela pridobiti še dodatnih 150 mio EUR iz rezerve (za 
obdobje 2004-2006). To pomeni, da bo za ta del kmetijske politike v obdobju 2004-2006 na 
razpolago, skupaj z deležem sofinanciranja iz domačega proračuna, okoli 330 mio EUR (od 
tega je delež EU 249,8 mio EUR). Dogovor na področju razvoja podeželja je tako izrazit 
uspeh v pristopnih pogajanjih, pomeni možnost oblikovanja drugačne politike do kmetijstva 
in podeželja, premik k oblikam podpor, ki bodo značilne za prihodnjo SKP. Omogoča 
oblikovanje bolj kakovostne politike države do kmetijstva in podeželja, hkrati pa izboljšuje 
izhodišča Slovenije v prihodnjih razpravah o reformi SKP. 

5. Zaključna ocena kmetijskega dela pogajanj 

Slovenija je v procesu pogajanj vložila velike napore v implementacijo pravnega reda EU, s 
čimer je uspela uresničiti cilj vzpostavitve učinkovitejših in sodobnejših oblik delovanja 
države na področju kmetijstva in vame hrane v primerjavi z obdobjem pred pogajanji. 
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Učinkovito prilagajanje omogoča enakopravnejšo vključitev v SKP, omogočilo pa je tudi 
uspešno sklenitev pogajanj in uresničitev ključnih pogajalskih ciljev. 

Prve ocene kažejo, da zaradi pristopa zagotovo ne bo prišlo do poslabšanja ekonomskega 
položaja na agregatni favni. Pogajalski dogovori na področju neposrednih plačil, kvot in 
razvoja podeželja obetajo, da se ekonomski položaj na agregatni ravni po pristopu ne bo le 
ohranil, ampak se bo za proizvajalce, ki bodo sledili okoljski in razvojni naravnanosti 
kmetijske politike ter novemu družbenemu vrednotenju kmetijstva, tudi pomembno izboljšal. 

Pogajanja in celotni pristopni proces lahko ocenimo kot uspešne, dosežke pa kot najboljši 
možni izid v danih razmerah, ki omogoča vzpostavitev primernih razmer za kmetijsko 
dejavnost in razvoj podeželja po pristopu. Učinkovita realizacija doseženega v pristopnih 
pogajanjih pa bo odvisna tako od uspešnosti sklepnih priprav na pristop, kot tudi od 
učinkovitosti delovanja vseh zainteresiranih v obdobju po pristopu k EU. 

VIR: 
- pogajalski dokumenti RS za področje kmetijstva 
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Prilogi: 

Preglednica 1: Pregled doseženih dogovorov v pogajanjih 

Zahteva RS 
iz -.» -v 

Doseženi dogovor v pogajanjih 

I. FINANČNI DEL 
Prilivi iz Evropskega kmetijskega 
usmerjevalnega in jamstvenega sklada 
(EKUJS) 

Na področju neposrednih plačil možnost doplačevanja neposrednih pl?čil iz 
lastnega proračuna: v letu 2004 do ravni 85% (dosežena raven v letu 
2003+10%), v letu 2005 do ravni 90%. v letu 2006 do ravni 95% in v letu 
2007 (ob začetku nove finančne perspektive) izenačitev s plačili, kot jih 
dobijo proizvajalci v sedanjih državah članicah. 

Na področju razvoja podeželja 249,8 mio EUR sredstev iz EU proračuna za 
ukrepe, ki se financirajo iz jamstvenega oddelka EKUJS, za obdobje 2004- 
2006. 

Proizvodne kvote za mleko in sladkor ter 
referenčne količine za poljščine, goveje 
meso. ovčje in kozje meso, oljčno olje, 
konopljo, krompirjev škrob in posušeno 
krmo 

Zaključni dogovor pri nobenem proizvodu ni pod ravnijo trenutne 
proizvodnje, daje pa tudi določene rezerve za prestrukturiranje v 
srednjeročnem obdobju. 

II. ODMIKI OD PRAVNEGA REDA 

Veterinarske In fitosanitarne vsebine 
Prehodno obdobje za obstoječe objekte 
baterijske reje kokoši nesnic Sprejemljivo, 

- ' konstrukcija kletk (višina, naklon): do 31.12.2009, za obstoječe kletke 
v 37 objektih; 
minimalna talna površina (450 cm2 namesto 550 cm2): za živali, ki 
bodo v proizvodnem ciklusu ob dnevu pristopa, do začetka novega 
cikla in ne kasneje kot do 1.12.2004, 

Prehodno obdobje za trženje semenskega 
materiala domačih sort poljščin in 
zelenjadnic 

Sprejemljivo. 
5 let po pristopu se dovoli na ozemlju RS trženje semenskega materiala 
tistih sort poljščin in zelenjadnic, ki so na dan pristopa k EU vpisane v 
sortno listo RS, čeprav ne izpolnjujejo vseh zahtev pravnega reda EU. V 
tem obdobju se teh sort ne sme tržiti na območju ostalih držav članic. 

Prehodno obdobje za usposobitev rejskih 
organizacij Umik zahteve, zaradi dodatnih razlag / boljšega razumevanja 

pravnega reda EU. 

Prehodno obdobje za določitev gozdnih 
provenienčnih območij Umik zahteve, zaradi spremembe pravnega reda EU. 

Prehodno obdobje za promet gozdnega 
reprodukcijskega materiala 

Umik zahteve, zaradi spremembe pravnega reda EU. 

Prehodno obdobje za uveljavitev 
žlahtniteljskih pravic 

Umik zahteve, zaradi dodatnih razlag / boljšega razumevanja pravnega 
reda EU. 
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Trojna Izjema za omejitev prometa na 
območju RS s čebelami, ki niso pasme 
Kranjska čebela - Apis mellifera Carnica 

Sprejemljivo, dovoljeni nacionalni ukrepi. 

Trajna izjema za omejitev uporabe 
nevarnih substanc (atrazin, klorpikrin, 
metilbromid, parakvat, 2,4.5-T, 
tetrakloroogljik) 

Umik zahteve, zaradi dodatnih razlag / boljšega razumevanja pravnega 
reda EU. 

Zahteva za dodelitev statusa države, proste 
bolezni Aujezskega 

Sprejemljivo, prenos na tehnično raven (reši se z ustrezno proceduro po 
pristopu). 

Zahteva za priznanje varovanih območij 
za tri organizme v okviru zdravstvenega 
varstva rastlin 

Sprejemljivo, 
za dva organizma: Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.et al. in Globodera 
pallida (Stone) Behrens; 
prenos na tehnično raven (reši se z ustrezno proceduro po pristopu). 

Skupna kmetijska politika 
Prehodno obdobje za razdelitev mlečne 
kvote na posamezne rejce 

Sprejemljivo, 
v trajanju enega leta po pristopu. 

Prehodno obdobje za razdelitev pravic do 
premij za krave dojilje na posamezne rejce 

Sprejemljivo. 
v trajanju enega leta po pristopu; 
prenos na tehnično raven (reši se z ustrezno proceduro po pristopu). 

Prehodno obdobje za razdelitev pravic do 
premij za ovce in koze na posamezne rejce 

Sprejemljivo. 
v trajanju enega leta po pristopu; 
prenos na tehnično raven (reši se z ustrezno proceduro po pristopu). 

Prehodno obdobje za izplačevanje 
državne pomoči za pridelavo oljnih buč Sprejemljivo, 

do 5 let po pristopu, v tem obdobju bo RS lahko ohranila neposredno 
platllo na površino za pridelavo oljnih buč v obliki driavne pomoči, ki bo 
v prvih treh letih v višini 100%, v četrtem letu v višini 80% in v petem letu 
v višini 50% plačil, ki veljajo za ostale poljščine, vključene v shemo plačil 
za poljščine. 

Prehodno obdobje na področju kategorij 
konzumnega mleka (nacionalna določila 
glede vsebnosti mlečne maščobe) 

Umik zahteve, zaradi dodatnih presoj učinka prevzema pravnega reda 
EU. 

Trajna Izjema glede obvezne destilacije 
stranskih proizvodov iz grozdja 

Umik zahteve zaradi spremembe pravnega reda EU; zahtevi bo zadoščeno 
v okviru pravnega reda EU. 

Trajna izjema za Cviček PTP (določila o 
mešanju belih in rdečih sort grozdja in 
določila o minimalni vsebnosti dejanskega 
alkohola v vinu) 

Sprejemljivo. 

Trajna izjema za označevanje informacij 
o vinu (označevanje še v enem od jezikov 
Skupnosti za namizna in kakovostna vina, 
pridelana znotraj vinorodnega območja) 

Sprejemljivo, zaradi sprememb pravnega reda EU. 

Ostala vprašanja 
Uvrstitev vinorodnih območij v vinske 
cone 

Za vinorodni območji Podravje in Posavje sprejemljiva uvrstitev v cono B. 

Za Primorsko uvrstitev v cono CII, ob dodatnih olajšavah (spremljanje 
izpolnjevanja pogojev, v vmesnem obdobju možnost odmika od pravnega 
reda EU in če bo potrebno, sprejem ustreznih ukrepov. Hkrati tudi možnost 
pridobitve sredstev za prestrukturiranje vinogradov). 
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IV. Preglednica pogajalskih dokumentov z datumi sprejema oziroma prejema in uradnimi oznakami 

Področje PI, DP4 Vlada RS DZ RS CONF-SI5 

SLO EU 
1 - Prost 
pretok blaga 

PI 21.1.1999 
900-01/98-20 (T) 

28.1.1999 
0611-06/97-71/3 
(007-01/89-1/87) 

3/99 29/99 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 31/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 
1 

25.10.2001 
900-10/2001-9 

- 54/01 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 28/02 

PI (1.1. -30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7. - 31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP I 22.7.1999 
900-10/98-54 (T). 
900-10/98-53 (T). 
900-10/98-55 (T) 

32/99 

DP 2 14.10.1999 
900-01/98-35 (T) 
900-10/98-63 (T) 
900-10/98-62 (T) 

45/99 62/99 

DP 3 11.5.2000 
900-10/98-89 

26/00 

DP 4 6.7.2000 
900-10/98-89 

- 59/00 

DP5 3.8.2000 
900-10/98-89 

5.9.2000 
0611-06/97- 113/2 

(007-01/89-1/87) 

70/00 76/00 

DP 6 14.12.2000 
900-10/98-89 

21.12.2000 
0611-06/00-3/2 
(007-01/89-1/87) 

1/01 6/01 

2 - Prost 
pretok oseb 

PI 28.10.1999 
900-01/98-36 (T) 

17.11.1999 
0611-06/97- 110/3 

(007-01/89-1/87) 

64/99 

PI (1.3.98-31.12.99) 1.6.2000 
900-01/98-50 

- 32/00 

PI (I.I.-31.12.2000) 25.10.2C01 
900-10/2001-9 

- 55/01 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 29/02 

PI (1.1.-30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.-31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 28.9.2000 
900-10/98-100 

- 78/00 

4 PI - pogajalska izhodišča, DP - dodatna pojasnila 
} CONF-SI - konferenčna Številka, oznaka dokumenta Pristopne konference 
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DP2 22.2.2001 
900-10/98-100 

22.3.2001 
0611-06 / 00 - 7i/3 
(007-01/89-1/87) 

8/01 24/01 

DP 3 6.12.2001 
900-10/2001-11 

6.12.2001 
0611-06/00- 19i/2 

(007-01/89-1/87) 

77/01 80/01 

Področje PI.DP Vlada RS D Z RS CONF-SI 
SLO EU 

3 - Prost pretok 
storitev 

PI 1.7.1999 
900-01/98-29 (T) 

900-10/98-21 
900-12/98-8 

15.7.1999 
900-01/98-31 (T) 
900-10/98-52 (T) 

15.7.1999 
0611-06/97-97/3 
(007-01/89-1/87) 

35/99 57/99 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

7.6.2000 
0611-06/97 - 135/3 

(007-01/89-1/87) 

33/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 25.10.2001 
900-10/2001-9 

- 56/01 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 30/02 

PI (1.1.- 30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

DP 1 13.1.2000 
900-10/98-74 (T) 

- 4/00 

DP 2 16.3.2000 
900-10/98-81 

- 10/00 20/00 

DP 3 29.6.2000 
900-10/98-81 

- 60/00 86/00 

4 - Prost pretok 
kapitala 

PI 13.5.1999 
900-11/98-9 (T) 

27.5.1999 
0611-06/97 - 84/4 
0611-06/97- 87/2 
(007-01/89-1/87) 

24/99 41/99 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 34/00 

PI (1.1.- 31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 31/02 

PI (1.1. -30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

DP 1 28.10.1999 
900-10/98-67 (T) 

- 48/99 

DP 2 27.01.2000 
900-10/98-76 (T) 

3.2.2000 
900-10/98-77 (T) 

5/00 27/00 

DP 3 10.8.2000 
20.8.2000 

900-10/98-77 

5.9.2000 
0611-06/97 - 141/2 

(007-01/89-1/87) 

21/01 

DP 4 14.12.2000 
900-10/98-77 

- 91/00 

DP 5 15.3.2001 
900-10/98-77 

22.3.2001 
0611-06 / 00 - 7i/3 
(007-01/89-1/87) 

13/01 14/01 
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Področje PI, DP Vlada RS DZ RS CONF-SI 
SLO EU 

5 • Pravo 
gospodarskih 
družb 

PI 26.11.1998 
900-01/98-13 (T) 

10.12.1998 
0611-06/97-66/4 
(007-01/89-1/87) 

25/98 16/99 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 35/00 

PI (1.1.- 31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 32/02 

PI (1.1.- 30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7. - 31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 27.5.1999 
900-10/98-47 (T) 
900-11/98-10 (T) 
900-10/98-48 (T) 

23/99 47/99 

DP 2 28.10.1999 
900-10/98-66 

- 49/99 

DP 3 30.11.1999 
900-10/98-66 (T) 

- 63/99 7/00 

6 - Konkurenca 
in državne 
pomoči 

PI 21.1.1999 
900-01/98-20 (T) 

28.1.1999 
0611-06/97-71/3 
(007-01/89-1/87) 

4/99 20/99 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 36/00 

PI( 1.1.-31.12.2000) 20.9.2001 
900-10/2001-7 

- 38/01 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 33/02 

PI (1.1. -30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.-31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DPI •22.7.1999 
900-10/98-54 (T), 
900-10/98-53 (T), 
900-10/98-55 (T) 

33/99 52/99 

DP2 13.7.2000 
900-10/98-92 

- 62/00 

DP 3 13.9.2001 
900-10/2001-6 

- 37/01 72/01 

..• ■: ; ;. • • • .«!.:• 1 -i". ■ -, ■ •' 

28. januar 2003 33 poročevalec, št. 5 



Področje PI, DP Vlada RS DZ RS CONF-SI 
SLO EU 

7 - Kmetijstvo PI 2.12.1999 15.12.1999 
0611-06/97- 113/2 

(007-01/89-1/87) 

2/00 29/00 

PI (1.1. -31.12.99) 11.4.2002 
900-10/2001-5 

13/02 

• 

PI (1.1.-31.12.2000) 11.4.2002 
900-10/2001-5 

- 12/02 

PI (1.1.-31.12.2001) 9.9.2002 
900-10/2001-22 

. - 57/02 

PI (1.1.-30.6.2002) 9.9.2002 
900-10/2001-22 

- 58/02 

PI (1.7.-31.10.2002) 21.11.2002 
900-10/2001-24 

- 73/02 

DP 1 28.9.2000 
900-10/98-101 

11.10.2000 
0611-06 / 97 - 3i/2 
0611-06 / 97 - 4i/2 
(007-01/89-1/87) 

85/00 

DP 2 12.6.2001 
900-10/2001-5 

13.6.2001 
0611-06 / 00 - 26/2 
(007-01/89-1/87) 

30/01 

DP 3 13.9.2001 
4.10.2001 
(priloga 2) 

900-10/2001-5 

27.9.2001 
0611-06 / 00- 15i/2 

(007-01/89-1/87) 

49/01 

49/01 
ADD 1 

50/01 

DP4 8.11.2001 
900-10/2001-5 

- 68/01 66/01 

DP 5 6.12.2001 
900-10/2001-5 

5.12.2001 • 
0611-06 / 00 - 39/2 
(007-01/89-1/87) 

78/01 76/01 

DP 6 13.12.2001 
900-10/2001-5 

18.12.2000 
20.12.2001 

0611-06 / 00 - 40/4 
(007-01/89-1/87) 

1/02 

DP 7 13.3.2002 
900-10/2001-5 

- 5/02 

DP 8 25.4.2002 
900-10/2001-5 

- 14/02 

DP 9 16.5.2002 
900-10/2001-5 

- 16/02 

DP 10 30.5.2002 
900-10/2001-5 

4.6.2002 
007-01.o;-1/87 

19/02 21/02 

DP 11 25.7.2002 
900-10/2001-5 

- 55/02 

DP 12 5.11.2002 
900-10/2001-5 

• 5.11.2002 
65/02 

67/02 

DP 13 21.11.2001 
900-10/2001-5 • 

- 76/02 
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Področje PI, DP Vlada RS DZ RS CONF-SI 
SLO EU 

8 - Ribištvo PI 26.11.1998 
900-01/98-13 (T) 

10.12.1998 
0611 06 / 97 - 66/4 
(007-01/89-1/87) 

26/98 12/99 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 37/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 25.10.2001 
900-10/2001-9 

- 57/01 

PI (1.1.- 31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 34/02 

PI (1.1.-30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.-31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP l 25.3.1999 
900-10/98-39 (T) 

- 9/99 19/99 

9 - Transport PI 1.7.1999 
900-01/98-29 (T) 
900-10/98-21 (T) 
900-12/98-8 (T) 

15.7.1999 
0611-06/97-97/3 
(007-01/89-1/87) 

36/99 59/99 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 38/00 

PI (1.1.-19.03.2001) 20.9.2001 
900-10/2001-7 

- 39/01 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 35/02 

PI (1.1.-30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.-31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 9.12.1999 
900-10/98-72 (T) 

- 71/99 

DP 2 3.8.2000 
900-10/98-96 

- 67/00 61/00 
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Področje PI, DP Vlada RS DZ RS CONF-S1 
SLO EU 

10 -Obdavčitev PI 1.7.1999 
900-01/98-29 (T) 
900-10/98-21 (T) 
900-12/98-8 (T) 

15.7.1999 
0611-06/97-97/3 
(007-01/89-1/87) 

37/99 55/99 

PI (1.1.99-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 39/00 

- 

PI (1.1.-31.12.2000) 20.9.2001 
900-10/2001-7 

- 40/01 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 36/02 

PI (1.1.- 30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-12 

17.9.2002 
007-01/89-1/87 

60/02 

PI (1.7. -31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 30.3.2000 
14.12.2000 

900-10/98-84 

19.4.2000 
0611-06/97 - 128/2 

(007-01/89-1/87) 

16/00 73/00 

DP 2 7.2.2001 
22.2.2001 
900-10/98 

23.2.2001 
0611-06/00-6/2 
(007-01/89-1/87) 

9/01 

DP 3 12.4.2001 
900-10/98-84 

- 17/01 

DP 4 6.12.2001 
900-10/2001-12 

6.12.2001 
0611-06/00- 19i/3 

(007-01/89-1/87) 

79/01 81/01 

11 -Ekonomska 
in monetarna 
unija 

PI 13.5.1999 
900-01/98-25 (T) 
900-11/98-9 (T) 

27.5.1999 
0611-06/97 -84/4 
0611-06/97 -87/2 
(007-01/89-1/87) 

25/99 39/99 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 40/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 25.10.2001 
900-10/2001-9 

- 58/01 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 37/02 

PI (1.1.- 30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.- 31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 30.9.1999 
900-10/98-60 (T) 

- 43/99 

DP 2 28.10.1999 
900-10/98-68 

28.10.1999 
0611-06/97-97/3 
(007-01/89-1/87) 

50/99 61/99 
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Področje PI.DP Vlada RS DZRS CONF-SI 
SLO EU 

12 - Statistika PI 26.11.1998 
900-01/98-13 (T) 

10.12.1998 
0611-06 / 97 - 66/4 
(007-01/89-1/87) 

27/98 7/99 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 41/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 20.9.2001 
900-10/2001-7 

- 41/01 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

38/02 

PI (1.1.-30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7. -31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

&&$>:&*<■■ 
13 • Socialna 
politika in 
zaposlovanje 

PI 13.5.1999 
900-01/98-25 (T) 

27.5.1999 
0611-06/97 - 84/4 
0611-06/97 -87/2 
(007-01/89-1/87) 

26/99 40/99 

PI (1.3.98.-31.12.98) 27.7.2000 
900-01/98-56 

- 42/00 

PI (1.1.99-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 65/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 20.9.2001 
900-10/2001-7 

- 42/01 

PI (1.1.- 31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 39/02 

PI (1.1.-30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.- 31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 14.10.1999 
900-01/98-35 (T) 
900-10/98-63 (T) 
900-10/98-62 (T) 

28.10.1999 
0611-06/97-97/3 
(007-01/89-1/87) 

51/99 8/00 

DP 2 13.4.2000 
900-10/98-86 

- 17/00 

DP 3 31.8.2000 
900-10/98-86 

- 68/00 

DP 4 18.10.2000 
900-10/98-86 

19.10.2000 
0611-06 / 97 - 5i/2 
(007-01/89-1/87) 

82/00 88/00 
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Področje Pl, DP Vlada RS DZ RS CONF-SI 
SLO EU 

14 • Energija PI 13.5.1999 
900-01/98-25 (T) 
900-11/98-9 (T) 

27.5.1999 
0611-06/97 - 84/4 
0611-06/97 - 87/2 
(007-01/89-1/87) 

27/99 56/99 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 43/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 25.10.2001 
900-10/2001-9 

- 59/01 

PI (1.1.- 31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 40/02 

PI (1.1.-30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

DP 1 2.12.1999 
900-10/98-70 (T) 

68/99 

DP 2 20.4.2000 
900-10/98-88 

- 18/00 

DP 3 4.9.2000 
900-10/90-88 

- 69/00 7/01 

15 
Industrijska 
politika 

PI 10.9.1998 
900-01/98-7 (N) 

8.9.1998 
0611-06 / 97 - i 1/4 
(007-01/89-1/87) 

12/98 20/98 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 44/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 20.9.2001 
900-10/2001-7 

- 43/01 

PI (-1.1.- 30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

DP 1 9.11.1998 - 12/98 
addl 

6/99 

16 - Mala in 
srednja 
podjetja 

PI 10.9.1998 
900-01/98-7 (N) 

8.9.1998 
0611-06/97-i 1/4 
(007-01/89-1/87) 

13/98 21/98 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 45/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 25.10.2001 
900-10/2001-9 

- 60/01 

-■ ■:.:i--- ' i • ■• .' ' •■■ '■■ ■:■!:■ H ■ ris:.?- ■ .■■"•■ -V 
17 - Znanost in 
raziskave 

PI 10.9.1998 
900-01/98-7 (N) 

8.9.1998 
0611-06 / 97 - i 1/4 
(007-01/89-1/87) 

8/98 16/98 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 46/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 20.9.2001 
900-10/2001-7 

- 44/01 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 41/02 

Pl (1.7. - 31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 
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Področje PI, DP Vlada RS DZ RS CONF-SI 
SLO EU 

18 
Izobraževa-nje, 
usposablja-njc 
in mladina 

PI 10.9.1998 
900-01/98-7 (N) 

8.9.1998 
0611-06/97 -i 1/4 
(007-01/89-1/87) 

10/98 18/98 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 47/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 25.10.2001 
900-10/2001-9 

- 61/01 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 42/02 

PI (1.1. - 30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.- 31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

19 
Telekomunikac 
ije in 
informacijske 
tehnologije 

PI 10.9.1998 
900-01/98-7 (N) 

8.9.1998 
0611-06 / 97 - i 1/4 
(007-01/89-1/87) 

9/98 17/98 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 48/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 25.10.2001 
900-10/2001-9 

- 62/01 

PI (1.1.- 31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 43/02 

PI (1.1.-30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.- 31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 5.11.1998 9.11.1998 
9/98 

ADD1 
DP 2 14.1.1999 

900-01/90-18 (T) 
- 1/99 11/99 

:: 
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Področje PI, DP Vlada RS DZ RS CONF-SI 
SLO EU 

20 - Kultura in 
avdiovizualna 
politika 

PI 10.9.1998 
900-01/98-7 (N) 

8.9.1998 
0611-06 / 97 - il/4 
(007-01/89-1/87) 

11/98 19/98 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 49/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 20.9.2001 
900-10/2001-7 

- 45/01 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 44/02 

PI (1.1.-30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.-31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 6.11.1998 6.11.199 
8 

11/98 
ADD1 

DP 2 22.4.1999 
900-12/98-7 (T) 
900-10/98-44 (T) 
900-10/98-40 (T) 

27.5.1999 
007-01/89-1/87 

22/99 53/99 

DP 3 13.7.2000 
900-10/98-40 

- 63/00 19/01 

DP 4 26.4.2001 
900-10/2001-2 

- 18/01 

21 
Regionalna 
politika in 
koordinacija 
strukturnih 
instrumentov 

PI 28.10.1999 
900-01/98-36 (T) 

11.11.1999 
900-01/98-36 (T) 

17.11.1999 
0611-06/97- 110/3 

(007-01/89-1/87) 

65/99 9/00 

PI (1.9.99-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 50/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 20.9.2001 
900-10/2001-7 

- 46/01 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 45/02 

PI (1.1. -30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.-31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 21.9.2000 
900-10/98 P9 

11.10.2000 
0611 06/97-4i/2 

77/00 90/00 

DP 2 11.7.2002 
900-10/2001-18 

- 23/02 26/02 
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Področje PI, DP Vlada RS DZ RS CONF-SI 
SLO EU 

22 - Okolje PI 1.7.1999 
900-01/98-29 (T), 
900-10/98-21 (T), 
900-12/98-8 (T) 

15.7.1999 
900-01/98-31 (T), 
900-10/98-52 (T) 

15.7.1999 
0611-06/97-97/3 
(007-01/89-1/87) 

38/99 60/99 

PI (1.1.99-31.12.99 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 51/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 7.3.2002 
900-10/2001-15 

- 4/02 

PI (1.1-.- 31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 46/02 

PI (1.1. - 30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.-31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 16.3.2000 
900-10/98-80 

- 11/00 

DP 2 3.10.2000 
900-10/98-102 

11.10.2000 
0611-06 / 97 - 3i/2 
0611-06 / 97 - 4i/2 
(007-01/89-1/87) 

84/00 80/00 

DP 3 14.12.2000 
900-10/98-102 

21.12.2000 
0611-06/00-3/2 
(007-01/89-1/87) 

2/01 

DP 4 25.1.2001 
900-10/98-102 

- 3/01 11/01 

23 - Varstvo 
potrošnikov in 
zdravja 

PI 26.11.1998 
900-01/98-13 (T) 

10.12.1998 
0611-06/97-66/4 
(007-01/89-1/87) 

5/99 10/99 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 52/00 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 47/02 

PI (1.1. -30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.- 31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 25.3.1999 
900-10/98-39 (T) 

- 5/99 15/99 

■■ ■ V'.. 
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Področje PI, DP Vlada RS DZ RS CONF-S1 
SLO EU 

24 - Pravosodje 
in notranje 
zadeve 

PI 28.10.1999 
900-01/98-36 (T) 

17.11.1999 
0611-06 / 97 - 110/3 

(007-01/89-1/87) 

69/99 25/00 

PI (1.3.98 - 31.12.99) 28.9.2000 
900-01/98-58 

- 79/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 22.11.2001 
900-10/2001-10 

- 75/01 

PI (1.1.- 31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 48/02 

PI (1.1. - 30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.- 31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 13.7.2000 
900-10/98-95 

- 66/00 

DP 2 19.4.2001 
900-10/98-95 

15/01 

DP 3 24.5.2001 
003-06/2001-4 

- 29/01 51/01 

DP 4 2.11.2001 - 2.11.2001 
53/01 

DP 5 22.11.2001 
900-10/2001-10 

- 74/01 82/01 

25 - Carinska 
unija 

t 

PI 26.11.1998 
900-01/98-13 (T) 

10.12.1998 
0611-06/97 -66/4 
(007-01/89-1/87) 

28/98 17/99 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 53/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 25.10.2001 
900-10/2001-9 

- 63/01 

PI (1.1.- 31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 49/02 

PI (1.1.-30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7. - 31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 8.4.1999 
900-10/98-42 (T) 
900-10/98-43 (T) 

13/99 

DP 2 9.y. i 999 
900-10/98-56 (T) 
900-10/9S-57 (T) 
010-01/98-18 (T) 

46/99 6/00 
35/01 
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Področje PI, DP Vlada RS DZ RS CONF-SI 
SLO EU 

26 - Zunanji 
ekonomski 
odnosi in 
mednarodna 
razvojna 
pomoč 

Pl 26.11.1998 
900-01/98-13 (T) 

10.12.1998 
0611-06/97 -66/4 
(007-01/89-1/87) 

29/98 
REV 1 

18/99 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 54/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 25.10.2001 
900-10/2001-9 
27.12.2001 - 
corringendum 
900-10/2001-4 

64/01 

64/01 
COR 1 

PI (1.1.- 31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 50/02 

Pl (1.1.- 30.6.2002) 9.9.2002 
900-10/2001-22 

- 59/02 

PI (1.7. - 31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP l 22.7.1999 
900-10/98-54 (T) 
900-10/98-53 (T) 
900-10/98-55 (T) 

34/99 54/99 

DP 2 7.9.2000 
900-10/98-97 

- 71/00 83/00 

DP 3 17.05.2001 
900-10/2001-4 

22.05.2001 
0611-06/00- 10/2 
(007-01/89-1/87) 

21/01 23/01 

27 - Skupna 
zunanja in 
varnostna 
politika 

PI 10.9.1998 
900-01/98-7 (N) 

8.9.1998 
0611-06 / 97 - i 1/4 
(007-01/89-1/87) 

14/98 22/98 
13/00 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5. 2000 
900-01/98-49 

- 55/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 25.10.2001 
900-10/2001-9 

- 65/01 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 51/02 

PI (1.1.-30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.-31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

28 - Finančni 
nadzor 

PI 28.10.1999 
900-01/98-36(1) 

17.11.1999 
0611-06/97 - 110/3 

(007-01/89-1/87) 

66/99 12/00 

PI (1.3.98-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 56/00 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 52/02 

PI (1.7.-31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 20.4.2000. 
11.5.2000- 

corrigendum 
900-10/98-87 

• 
19/00 28/00 

. ■ .-.I-,: : •'• '■'-.'s ' ''v!< . ■. \ ■ i' i\. ' 
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Področje PI, DP Vlada RS DZ RS CONF-SI 
SLO EU 

29 
Financiranje in 
proračun 

PI 2.12.1999 15.12.1999 
0611-06/97 - 113/2 

(007-01/89-1/87) 

72/99 21/00 

PI (i.1.99-31.12.99) 25.5.2000 
900-01/98-49 

- 57/00 

PI (1.1.-31.12.2000) 20.9.2001 
900-10/2001-7 

- 47/01 

PI (1.1.-31.12.2001) 25.7.2002 
900-10/2001-20 

- 53/02 

PI (1.1.- 30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.-31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

DP 1 13.7.2000 
900-10/98-94 

- 64/00 10/02 
66/02 

30 - Institucije PI 9.5.2002 
900-10/2001-16 

16.5.2002 
0611-06 / 00 - 24i/2 

(007-01/89-1/87) 

17/02 11/02 

PI (1.1.- 30.6.2002) 29.8.2002 
900-10/2001-21 

- 56/02 

PI (1.7.- 31.10.2002) 14.11.2002 
900-10/2001-23 

- 72/02 

31 - Razno PI 5.12.2002 
900-01/2000-20 

63/02 
64/02 
68/02 
69/02 
71/02 
74/02 
75/02 
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IV. PREVODI SKLEPOV KONFERENCE O PRISTOPU K EVROPSKI UNIJI NA RAVNI 

ZUNANJIH MINISTROV 

Opomba: Vsi sklepi v izvirniku so naslovljeni kot "Predlog sklepov", nato pa so bili na naslednjih konferencah 
potrjeni in s tem postali formalni sklepi, ne da bi bil izdelan poseben dokument. 

KONFERENCA O PRISTOPU 
K EVROPSKI UNIJI 

- SLOVENIJA - 

Bruselj, 20. april 1998 

CONF-SI4/98 

PREDLOG 
SKLEPOV 

prvega sestanka 
Medvladne konference na ministrski ravni 

začetek pogajanj o pristopu Slovenije 

k Evropski uniji, 
v Bruslju v torek, 31. marca 1998 

*** 

I 
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1. Spreiem predloga dnevnega reda 

Konferenca ie sprejela dnevni red sestanka, določen v dokumentu CONF-SI1/98. 

2. Začetek pogajanj 

Konferenca se je seznanila: ♦ 

- s splošnim stališčem EU, določenim v dokumentu CONF-SI 2/98, ki gaje predstavil g. 

Robin Cook, Predsedujoči Sveta; 

- z govorom Komisarja van den Broeka; 

- s stališčem Slovenije, določenim v dokumentu CONF-SI 3/98, ki ga je predstavil 
Minister Boris Frlec. 

Konferenca je sklenila, da bo prvi sestanek na ravni namestnikov 23/24. aprila 1998. 

3. Razno 

Nič 
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KONFERENCA O PRISTOPU 
K EVROPSKI UNIJI 

- SLOVENUA - 

CONF-SI2/99 

PREDLOG 

SKLEPOV 

drugega sestanka 

Medvladne konference na ministrski ravni 

o pristopu Slovenije 

k Evropski uniji, 
v Bruslju v torek, 10. novembra 1998 

*** 
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1. Sprejem predloga dnevnega reda 

Konferenca ie sprejela dnevni red sestanka, določen v dokumentu CONF-SI23/98. 

2. Sprejem predloga sklepov prvega sestanka Medvladne konference na ministrski ravni 
31. marca 1998 

Konferenca je sprejela zgoraj omenjeni predlog sklepov, določen v dokumentu CONF-SI 
4/98. 

3. Pogajanja na naslednjih področjih: 

- področje 17: Znanost in raziskave 
(dokumenta CONF-SI 8/98 in 16/98) 

- področje 19: Telekomunikacije in informacijske tehnologije 
(dokumenta CONF-SI 9/98 in 17/98) 

- področje 18: Izobraževanje In usposabljanje 
(dokumenta CONF-SI 10/98 In 18/98) 

- področje 20: Kultura in audiovizualna politika 
(dokumenta CONF-SI 11/98 in 19/98) 

- področje 15: Industrijska politika 
(dokumenta CONF-SI 12/98 in 20/98) 

- področje 16: Mala bi srednja podjetja 
(dokumenta CONF-SI 13/98 in 21/98) 

- področje 27: Skupna zunanja in varnostna politika 
(dokumenta CONF-SI 14/98 in 22/98) 

Na podlagi sestanka na ravni namestnikov 29. oktobra 1998, je Konferenca vodila pogajanja 
na sedmih področjih pravnega reda Evropskih Skupnosti. 

Glede na stališča obeh strani je Konferenca ugotovila, da v tej fazi na naslednjih področjih 
nadaljnja pogajanja niso potrebna, vendar ob razumevanju, da se obe strani k tema 
področjema lahko vrneta v primernem trenutku: Znanost in raziskave, Izobraževanje, 
usposabljanje in mladina; Mala in srednja podjetja. 

Konferenca se bo morala k preostalim štirim področjem vrniti v kasnejši fazi: 
Telekomunikacije in informacijske tehnologije; Industrijska politika; Kultura in audiovizualna 
politika; Skupna zunanja in varnostna politika. Konferenca se je seznanila z dodatnimi 
pisnimi informacijami, ki jih je zagotovila Slovenija (Dodatek 1 k dokumentom CONF-SI 
9/98, 11/98 in 12/98), EU pa seje zavezala, da bo skrbno proučila to informacijo. 

Konferenca je pozvala obe pogajalski strani, da naj aktivno nadaljujeta s svojim delom na 
ostalih področjih pravnega reda Evropskih Skupnosti. 

4. Razno 
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Konferenca se je seznanila s sklepi Sveta EU o Pristopnih strategijah za okolje, sprejetih 24. 
septembra 1998. 

i 

• u(\ 
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KONFERENCA O PRISTOPU 
K EVROPSKI UNIJI 

- SLOVENIJA - 

Bruselj, 12. julij 1999 

CONF-SI 31/99 

PREDLOG 
SKLEPOV 

tretjega sestanka 
Medvladne konference na ministrski ravni 

o pristopu Slovenije 

k Evropski uniji, 

v Luksemburgu v torek, 22. junija 1999 

*** 
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1. Spreicm predloga dnevnega reda 

Konferenca je sprejela dnevni red sestanka, določen v dokumentu CONF-SI 30/99. 

2. Sprejem predloga sklepov drugega sestanka Medvladne konference na ministrski 
ravni 10. novembra 1998 

Konferenca je sprejela zgoraj omenjeni predlog sklepov, določen v dokumentu CONF-SI 
2/99. 

3. Pogajanja na naslednjih področjih: 

- področje 1: Prost pretok blaga 
(dokumenta CONF-SI 3/99 in 29/99) 

- področje 5: Pravo družb 
(dokumenti CONF-SI 25/98,16/99 REV 1 in 23/99) 

- področje 6: Konkurenca in državne pomoči 
(dokumenta CONF-SI 4/99 in 20/99) 

- področje 8: Ribištvo 
(dokumenti CONF-SI 26/98,9/99 in 19/99) 

• področje 12: Statistika 
(dokumenta CONF-SI 27/98 in 7/99) 

- področje 15: Industrijska politika 
(dokumenta CONF-SI 12/98 + ADD 1 in 6/99) 

- področje 19: Telekomunikacije in informacijske tehnologije 
(dokumenti CONF-SI 9/98 + ADD 1,1/99 in 11/99 + COR 1) 

- področje 23: Varstvo potrošnikov in zdravja 
(dokumenta CONF-SI 5/99+ ADD 1 in 15/99) 

- področje 25: Carinska unija 
(dokumenti CONF-SI 28/98,13/99 in 17/99) 

- področje 26: Zunanji ekonomski odnosi 
(dokumenti CONF-SI 29/98 REV 1 in 18/99) 

Na podlagi sestankov na ravni namestnikov 19. aprila in 19. maja 1999, je Konferenca vodila 
vsebinska pogajanja na zgoraj navedenih desetih področjih pravnega reda Evropskih 
Skupnosti. 

Glede na stališča obeh strani je Konferenca ugotovila, da v tej fazi na področjih: Ribištvo, 
Statistika, Industrijska politika, Telekomunikacije in informacijske tehnologije ter 
Varstvo potrošnikov in zdravja nadaljnja pogajanja niso potrebna, vendar ob razumevanju, 
da se obe strani k tema področjema lahko vrneta v primernem trenutku. 

Konferenca se bo morala v kasnejši fazi vrniti k področjem: Prost pretok blaga; Pravo 
družb; Konkurenca in državne pomoči; Carinska unija ter Zunanji ekonomski odnosi. 
EU seje zavezala, da bo skrbno proučila pisne informacije Slovenije v zvezi s temi področji. 
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Kar zadeva področja Prost pretok blaga, Konkurenca in državne pomoči in Zunanji 
ekonomski odnosi, se je Konferenca seznanila z namenom Slovenije, da zagotovi dodatne 
pisne informacije. 

EU je z zadovoljstvom ugotovila, daje Slovenija predala pogajalska izhodišča na nadaljnjih 
področjih pravnega reda Evropskih Skupnosti, kijih bo pravočasno proučila. 

4. Razno 

Nič 

« 
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1. Sprejem predloga dnevnega reda 

Konferenca ie sprejela dnevni red sestanka, določen v dokumentu CONF-SI67/99. 

2. Sprejem predloga sklepov tretjega sestanka Medvladne konference na ministrski 
ravni 22. junija 1999 

Konferenca je sprejela zgoraj omenjeni predlog sklepov, določen v dokumentu CONF-SI 
31/99. 

3. Pogajanja na naslednjih področjih: 

- področje 1: Prost pretok blaga 
(dokumenta CONF-SI 3/99, 45/99,62/99) 

- področje 3: Prost pretok storitev 
(dokumenta CONF-SI 35/99,57/99) 

- področje 4: Prost pretok kapitala 
(dokumenti CONF-SI 24/99,41/99,48/99) 

- področje 5: Pravo družb 
(dokumenti CONF-SI 25/98,23/99,47/99,49/99) 

- področje 6: Konkurenca in državne pomoči 
(dokumenti CONF-SI 4/99,33/99,52/99) 

• področje 9: Transport 
(dokumenta CONF-SI 36/99,59/99) 

- področje 10: Obdavčitev 
(dokumenta CONF-SI 37/99,55/99) 

- področje 11: Ekonomska in monetarna unija 
(dokumenti CONF-SI 25/99,43/99,50/99,61/99) 

- področje 13: Socialna politika in zaposlovanje 
(dokumenti CONF-SI 26/99,40/99,51/99) 

- področje 14: Energetika 
(dokumenta CONF-SI 27/99,56/99) 

- področje 20: Kultura in audiovizualna politika n 
(dokumenti CONF-SI 11/98 + ADD 1, 22/99,53/99) 

- področje 22: Okolje 
(dokumenta CONF-SI 38/99,60/99) 

- področje 26: Zunanji ekonomski odnosi 
(dokumenti CONF-SI 29/98 REV 1,34/99, 54/99) 

Na podlagi sestankov na ravni namestnikov 30. septembra in 12. novembra 1999, je 
Konferenca vodila vsebinska pogajanja na zgoraj navedenih področjih pravnega reda 
Evropskih Skupnosti. 

Glede na stališča obeh strani je Konferenca ugotovila, da v tej fazi na področju: Ekonomska 
in monetarna unija nadaljnja pogajanja niso potrebna, vendar ob razumevanju, da se obe 
strani k temu področju lahko vrneta v primernem trenutku. 
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Konferenca se bo morala v kasnejši fazi vrniti k področjem: Prost pretok blaga; Prost 
pretok storitev; Prost pretok kapitala; Pravo družb; Konkurenca in državne pomoči; 
Transport; Obdavčitev; Socialna politika in zaposlovanje; Energetika; Kultura in 
audiovizualna politika; Okolje ter Zunanji ekonomski odnosi. 

Kar zadeva področja Prost pretok storitev, Prost pretok kapitala, Konkurenca in državne 
pomoči, Transport, Obdavčitev ter Kultura in audiouvizualna politika, se je Konferenca 
seznanila z namenom Slovenije, da zagotovi dodatne pisne informacije. 

EU je z zadovoljstvom ugotovila, da je Slovenija predala pogajalska izhodišča na področjih 
Prost pretok oseb, Regionalna politika in koordinacija strukturnih instrumentov, Pravosodje in 
notranje zadeve ter Finančni nadzor. Slovenija je izrazila namen, da do konca leta preda še 
dve pogajalski izhodišči. 

4. Razno 

Nič 
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1- Sprejem predloga dnevnega reda 

Konferenca je sprejela dnevni red sestanka, določen v dokumentu CONF-SI30/00. 

2. Sprejem predloga sklepov četrtega sestanka Medvladne konference na ministrski 
ravni 7. decembra 1999 

Konferenca je sprejela zgoraj omenjeni predlog sklepov, določen v dokumentu CONF-SI 
3/00. 

3. Pogajanja na naslednjih področjih: 

- področje 2: Prost pretok oseb 
(dokumenta CONF-SI 64/99 +COR 1 in 23/00) 

- področje 3: Prost pretok storitev 
(dokumenti CONF-SI 4/00,10/00 in 20/00) 

- področje 4: Prost pretok kapitala 
(dokumenti CONF-SI 48/99,5/00 in 27/00) 

- področje 5: Pravo družb 
(dokumenti CONF-SI 49/99,63/99 in 7/00) 

- področje 7: Kmetijstvo 
(dokumenta CONF-SI 2/00 in 29/00) 

- področje 13: Socialna politika in zaposlovanje 
(dokumenta CONF-SI 51/99 in 8/00) 

- področje 21: Regionalna politika in koordinacija strukturnih skladov 
(dokumenta CONF-SI 65/99 in 9/00) 

- področje 24: Pravosodje in notranje zadeve 
(dokumenta CONF-SI 69/99 in 25/00) 

- področje 25: Carinska unija 
(dokumenta CONF-SI 46/99 in 6/00 

- področje 27: Skupna zunanja in varnostna politika 
(dokumenta CONF-SI 14/98 in 13/00) 

- področje 28: Finančni nadzor 
(dokumenti CONF-SI 19/00,22/00 in 28/00) 

- področje 29: Financiranje in proračun 
(dokumenta CONF-SI 72/99 in 21/00) 

Na podlagi sestankov na ravni namestnikov 6. aprila in 26. maja 2000, je Konferenca vodila 
vsebinska pogajaitja na zgoraj navedenih dvanajstih področjih. 

Glede na stališča obeh strani je Konferenca ugotovila, da v tej fazi na področjih: Pravo 
družb, Skupna zunanja in varnostna politika in Finančni nadzor nadaljnja pogajanja niso 
potrebna, vendar ob razumevanju, da se obe strani k tem področjem lahko vrneta v primernem 
trenutku. 

Konferenca je sklenila, da se bo morala v kasnejši fazi vrniti k področjem: Prost pretok oseb; 
Prost pretok storitev; Prost pretok kapitala; Kmetijstvo; Socialna politika in 
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zaposlovanje; Regionalna politika in koordinacija strukturnih instrumentov; 
Pravosodje in notranje zadeve, Carinska unija ter Financiranje in proračun. Konferenca 
se je seznanila z namenom Slovenije, da Konferenci predloži dodatne pisne informacije za 
poglavja Prost pretok oseb, Prost pretok storitev. Kmetijstvo, Regionalna politika in 
koordinacija strukturnih instrumentov, Pravosodje in notranje zadeve ter Financiranje in 
proračun. 

Konferenca se bo morala vrniti k področju Carinska unija, predvsem kar zadeva izide 
pogajanj na področjih Obdavčitev ter Zunanji ekonomski odnosi. Konferenca se je seznanila z 
mnenjem Slovenije, da v primeru, če bo dosežen dogovor na teh dveh področjih, pogajanja na 
področju Carinske unije niso več potrebna. 

* 
Konferenca se je seznanila s pisnimi informacijami, ki jih je predala Slovenija ter z zavezo 
EU, da bo te informacije skrbno preučila. 

4. Razno 

Nič 
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1. Sprejem predloga dnevnega reda 

Konferenca je sprejela dnevni red sestanka, določen v dokumentu 20778/00 CONF-SI 89/00. 

2. Sprejem predloga skleoov petega sestanka Medvladne konference na ministrski ravni 
14. iunila 2000 

Konferenca je sprejela zgoraj omenjeni predlog sklepov, določen v dokumentu 20430/00 
CONF-SI 58/00. 

3. Pogajanja na naslednjih področjih: 

- področje 1: Prost pretok blaga 
(dokumenti CONF-SI 26/00,31/00,59/00,70/00 in 76/00) 

- področje 3: Prost pretok storitev 
(dokumenta CONF-SI 60/00 in 86/00) 

- področje 9: Transport 
(dokumenti CONF-SI 71/99,38/00,61/00 in 67/00) 

- področje 10: Obdavčitev 
(dokumenti CONF-SI 16/00,39/00 in 73/00) 

• področje 13: Socialna politika in zaposlovanje 
(dokumenti CONF-SI 17/00,42/00,65/00,68/00,82/00 in 88/00) 

- področje 21: Regionalna politika in koordinacija strukturnih skladov 
(dokumenti CONF-SI 9/00,77/00 in 90/00) 

- področje 22: Okolje 
(dokumenta CONF-SI 11/00,51/00 in 80/00) 

- področje 26: Zunanji ekonomski odnosi 
(dokumenti CONF-SI 54/00,71/00 in 83/00) 

Na podlagi sestankov na ravni namestnikov 5. oktobra in 14. novembra 2000, je Konferenca 
vodila vsebinska pogajanja na zgoraj navedenih področjih. 

Glede na stališča obeh strani je Konferenca ugotovila, da v tej fazi nadaljnja pogajanja na 
področjih: Prost pretok storitev in Socialna politika in zaposlovanje niso potrebna, vendar 
ob razumevanju, da se obe strani k tema področjema lahko vrneta v primernem trenutku. 

Konferenca je sporazum glede področja Prost pretok storitev dosegla na Desetem sestanku 
Konference na ravni namestnikov glavnih pogajalcev 14. novembra 2000, pod pogoji, 
določenimi v dokumentu 20098/00 CONF-SI 10/01. 

• * 
Na področju Socialna politika in zaposlovanje se je Konferenca strinjala, da Sloveniji odobri 
prehodno obdobje do 31 decembra 2005 v zvezi z Direktivami 98/24/ES, 90/679/EGS, kot ju 
spreminjajo Direktive 93/88/EGS, 95/30/ES, 97/59/ES in 97/65/ES, 86/188/EGS, 96/94/ES 
ter 91/322/EGS, pod pogojem, da bodo vsa podjetja, ki do tega datuma ne bodo popolnoma 
usklajena s pravnim redom Evropskih Skupnosti, opustila predelovalne dejavnosti, ter pod 
naslednjimi pogoji: da se bo Slovenija držala časovnega razporeda prevzema in izvajanja; da 
bodo vse Direktive, v zvezi s katerimi je Slovenija zaprosila za prehodna obdobja, prevzete do 
31. decembra 2001, da bo v obdobju vse do konca prehodnega obdobja Slovenija še naprej 
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posredovala redno ažurirane informacije o časovnem razporedu in ukrepih, ki naj bi zagotovili 
usklajenost z vsako Direktivo; da bo Slovenija spodbujala naloge načrtovanja zahtevanih 
naložb, ki naj bi jih bilo težko pravočasno absorbirati, in zagotavljala, da bodo nove naložbe v 
posebno opremo in stroje, kijih urejajo zadevne Direktive, v skladu z določbami EU, ki bodo 
veljale v času pristopa. 

Konferenca je sklenila, da se bo morala v primernem trenutku vrniti k področjem: Prost 
pretok blaga, Transport, Obdavčenje, Regionalna politika in koordinacija strukturnih 
instrumentov, Okolje in Zunanji ekonomski odnosi. Posebej je Konferenca vzela na znanje 
namen Slovenije, da Konferenci predloži dodatne pisne informacije za poglavja Prost pretok 
blaga. Obdavčenje in Okolje. 

Konferenca je vzela na znanje pisne informacije, ki jih je predala Slovenija ter zavezo EU, da 
bo te informacije skrbno preučila. 

4. Razno 

Prihajajoče Švedsko predsedstvo je Konferenco obvestilo o svojih načrtih v prvi polovici leta 
2001. 
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1. Sprejem predloga dnevnega reda 
t 

Konferenca je sprejela dnevni red sestanka, določen v dokumentu 20405/01 CONF-SI27/00. 

2. Sprejem predloga sklepov šestega Medvladne konference na ministrski ravni 5. 
decembra 2000 

Konferenca je sprejela zgoraj omenjeni predlog sklepov, določen v dokumentu 20220/01 
CONF-SI 16/01. 

3. Pogajanja na naslednjih področjih: 

- področje 1: Prost pretok blaga 
(dokumenti CONF-SI 1/01,4/01 in 6/01) 

- področje 2: Prost pretok oseb 
(dokumenti CONF-SI 32/00,78/00,8/01 in 24/01) 

- področje 4: Prost pretok kapitala 
(dokumenti CONF-SI 34/00,72/00,91/00 REV 1,13/01 in 14/01) 

- področje 14: Energetika 
(dokumenta CONF-SI 5/01 in 7/01) 

- področje 20: Kultura in audiovizualna politika 
(dokumenti CONF-SI 49/00,63/00,18/01 in 19/01) 

- področje 22: Okolje 
(dokumenti CONF-SI 84/00,2/01,3/01 In 11/01 + COR 1) 

- področje 26: Zunanji ekonomski odnosi 
(dokumenti CONF-SI 11/01,21/01 in 23/01) 

• 
Na podlagi sestankov na ravni namestnikov 29. marca in 1. junija 2001, je Konferenca vodila 
vsebinska pogajanja na zgoraj navedenih dvanajstih področjih. 

Glede na stališča obeh strani je Konferenca ugotovila, da v tej fazi nadaljnja pogajanja na 
področjih: Prost pretok blaga, Prost pretok kapitala, Energetika, Kultura in 
audiouvizualna politika, Okolje ter Zunanji ekonomski odnosi niso potrebna, vendar ob 
razumevanju, da se obe strani k tema področjema lahko"vmeta v primernem trenutku. 

Konferenca je sporazum glede področij Prost pretok blaga, Prost pretok kapitala, 
Energetika in Okolje dosegla na Enajstem sestanku Konference na ravni namestnikov 
glavnih pogajalcev 29. marca 2001, pod pogoji, določenimi v dokumentu 20339/01 CONF-SI 
20/01. 

Konferenca je sporazum glede področij Kultura in audiovizualna politika in Zunanji 
ekonomski odnosi dosegla na Dvanajstem sestanku Konference na ravni namestnikov 
glavnih pogajalcev 1. junija 2001, kot je določeno v dokumentu 20489/01 CONF-SI 31/01. 

Konferenca je sklenila, da se bo morala v primernem trenutku vrniti k področju: Prost pretok 
oseb. 

4. Razno 
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Konferenca je ugotovila, da bi bilo po mnenju Slovenije možno na eni izmed naslednjih 
sestankov Konference doseči napredek na področjih Konkurenca, Kmetijstvo, Transport, 
Obdavčenje, Pravosodje in notranje zadeve ter Carinska unija. 

Prihajajoče Belgijsko Predsedstvo je Konferenco obvestilo o svojih načrtih za drugo polovico 
leta 2001. 
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1. Sprelem predloga dnevnega reda 

Konferenca je sprejela dnevni red sestanka, določen v dokumentu 20945/01 CONF-SI 83/01. 

2. Sprejem predloga sklepov sedmega sestanka Medvladne konference na ministrski 
ravni 12. junija 2001 

Konferenca je sprejela zgoraj omenjeni predlog sklepov, določen v dokumentu 20494/01 
CONF-SI 32/01. 

3. Pogajanja na naslednjih področjih: 

- področje 2: Prost pretok oseb 
(dokumenti CONF-SI 55/01,77/01 in 80/01) 

- področje 6: Konkurenca 
(dokumenti CONF-SI 36/00,62/00,37/01,38/01,69/01 + ADD 1,70/01 in 72/01) 

- področje 7: Kmetijstvo 
(dokumenti CONF-SI 85/00,30/01 + ADD 1,50/01,68/01 in 76/01) 

• področje 10: Obdavčenje 
(dokumenti CONF-SI 09/01,17/01,28/01,40/01,73/01,79/01 bi 81/01) 

- področje 24: Pravosodje in notranje zadeve 
(dokumenti CONF-SI 53/01,74/01,75/01 in 82/01) 

- področje 25: Carinska unija 
(dokumenti CONF-SI 53/00,22/01 REV 1,25/01,34/01 in 35/01) 

Na podlagi sestankov na ravni namestnikov 27. julija, 26. oktobra in 28. novembra 2001, je 
Konferenca vodila vsebinska pogajanja na zgoraj navedenih področjih. 

Konferenca je ugotovila, da v tej fazi nadaljnja pogajanja na področjih: Prost pretok oseb, 
Konkurenca, Obdavčenje, Pravosodje in notranje zadeve in Carinska unija niso 
potrebna. Konferenca pa se na zahtevo k tem področjem lahko vme v primernem trenutku. 

Konferenca je sporazum glede področja Konkurenca dosegla na Petnajstem sestanku 
Konference na ravni namestnikov glavnih pogajalcev 28. novembra 2001, kot je določeno v 
dokumentu 20997/01 CONF-SI 88/01, glede področja Carinska unija pa na Trinajstem 
sestanku Konference na ravni namestnikov 27. julija 2001, kot je določeno v dokumentu 
20653/01 CONF-SI 48/01. 

Za področje Prost pretok oseb se je Konferenca strinjala s prehodno ureditvijo za prost pretok 
delavcev pod pogoji, določenimi v dokumentu 20933/01 CONF-SI 80/01. V tem kontekstu je 
Konferenca vzela na znanje naslednjo izjavo Evropske unije: 

"EU poudaija izrazite elemente diferenciacije in fleksibilnosti v dogovoru za prost pretok 
delavcev. V skladu s stališčem EU si bodo države članice prizadevale, da bo slovenskim 
državljanom omogočen vse večji dostop na trg dela v skladu z nacionalno zakonodajo, z 
namenom pospešenega prilagajanja pravnemu redu Evropskih skupnosti. Tako naj bi se po 
pristopu Slovenije k EU možnosti za slovenske državljane za zaposlitev v EU precej 
izboljšale. Prav tako bodo države članice v kar največji meri izkoristile predlagani dogovor, 
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da bodo čim hitreje začele polno uporabljati pravni red Evropskih skupnosti na področju 
prostega pretoka delavcev." 

Kar zadeva področje Obdavčitev, se je Konferenca strinjala, da se Sloveniji pod pogoji, 
določenimi v dokumentu 20934/01 CONF-SI 81/01, odobri prehodno obdobje za ohranitev 
znižane stopnje DDV za pripravo obrokov do 31. decembra 2007 oziroma do konca 
prehodnega obdobja iz člena 28(1) Šeste Direktive DDV, odvisno od tega, kateri datum pride 
prej, vendar pod pogojem, da ta stopnja ni nižja od 8.5%. Konferenca je vzela na znanje 
zavezo Slovenije, da bo po poteku prehodnega obdobja splošno stopnjo uvedla v enem 
koraku. Poleg tega je Konferenca vzela na znanje izjavo Slovenije, da je njena odločitev o 
prehodni ureditvi temeljila na predpostavki, da prehodno obdobje iz člena 28(1) Šeste 
Direktive DDV poteče pred 31. decembrom 2007, da pa bo v primeru, če to ne bo tako, 
Slovenija Komisiji predlagala, naj za Svet pravočasno pripravi poročilo o prehodnem 
obdobju, ki velja za Slovenijo. Konferenca je prav tako vzela na znanje namen Slovenije, da v 
zvezi s tem pripravi deklaracijo, ki naj bi bila pripeta Aktu o pristopu. 

Nadalje se je Konferenca strinjala, da se Sloveniji pod pogoji, določenimi v dokumentu 
20934/01 CONF-SI 81/01, odobri prehodno obdobje do 31. decembra 2007 za ohranitev 
znižane stopnje DDV na gradnjo, obnovo in vzdrževanje stanovanj za trg, z izjemo 
gradbenega materiala, pod pogojem, da se znižana stopnja nanaša le na stanovanjsko gradnjo, 
ter da Slovenija pripravi načrt, kako se bo postopno popolnoma uskladila s pravnim redom 
Evropskih skupnosti. Konferenca je vzela na znanje zavezo Slovenije, da bo splošno stopnjo 
uvedla v enem koraku po preteku prehodnega obdobja. 

Konferenca je ponovno spomnila na dogovor, da se Sloveniji odobri, da prag za registracijo in 
oprostitev DDV za mala in srednje velika podjetja znaša 25,000 evrov pod pogoji, določenimi 
v dokumentu 20934/01 CONF-SI 81/01. 

Kar zadeva trošarine je Konferenca vzela na znanje, da bo Slovenija uvedla 57-odstotno 
trošarino na cigarete od 1. januarja 2004 naprej, ter je prav tako vzela na znanje načrt 
Slovenije za postopno uskladitev, ki se bo pričela s 1. januaijem 2002. V nadaljevanju je 
Konferenca vzela na znanje potrditev Slovenije, da bo sprejela novo Direktivo glede strukture 
in stopenj trošarine na predelani tobak, ki naj bi bila sprejeta pred koncem pogajanj, da bo 
Slovenija zagotovila načrt postopne uskladitve s to direktivo ter da bo imela Slovenija 
možnost, da v okviru najdaljšega možnega časovnega roka, ki bo veljal za sedanje države 
članice, postopno doseže raven trošarine 64 evrov, ki jo določa nova Direktiva. Poleg tega je 
Konferenca tudi sklenila, da lahko države članice v Času, dokler Slovenija še ne bo polno 
usklnjena s pravnim redom Evropskih skupnosti, za potnike, ki na njihova ozemlja vstopajo iz 
Slovenije, ohranijo enake omejitve kot za pomike iz tretjih držav, ter izvajajo potrebne 
preglede, brez da bi to kakorkoli vplivalo na pravilno delovanje notranjega trga. Države 
članice, ki bodo koristile to možnost, bodo o tem vnaprej obvestile Komisijo. 

Kar zadeva področje Kmetijstva se je Konferenca strinjala, da se bo k temu področju vrnila v 
primernem trenutku na podlagi dodatnih informacij, ki jih bo zagotovila Slovenija. 
Konferenca pa se je strinjala, da Sloveniji pod pogoji, določenimi v dokumentu 20918/01 
CONF-SI 76/01, odobri: 
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- prehodno obdobje do 31. decembra 2009 za kokoši nesnice v baterijskih kletkah za izvajanje 
zahtev Direktive 1999/74/ES iz člena 5, prvi odstavek, točki 4 in 5, ki velja le za obstoječe 
kletke v 37 ustanovah, ki jih je navedla Slovenija (dokument 20823/01 CONF-SI68/01) 

- prehodno obdobje najkasneje do 31. decembra 2004 za uskladitev minimalne talne površine 
kletk za kokoši nesnice z zahtevami iz Direktive 1999/74/ES člen 5, prvi odstavek, točka 1 za 
kokoši nesnice, ki bodo že v proizvodnji ob dnevu pristopa. V tem obdobju je sprejemljiva 
površina 450 kvadratnih cm. 

Konferenca se je prav tako strinjala, da pod pogoji, določenimi v dokumentu 20918/01 
CONF-SI 76/01, pogajanja o naslednjih postavkah v tej fazi niso več potrebna: 

- postavka št. 45: Zaščita gozdov Skupnosti proti požaru (Uredba Sveta (EGS) 2158/92); 
- postavka št. 57: Status uradno neokuženega z boleznijo Aujeszkega (Direktiva 64/432/EGS) 
- postavka št. 68: Varovana območja glede nekaterih škodljivih organizmov (Direktiva Sveta 
77/93/EGS, nadomeščena z Direktivo Sveta 2000/29/ES). 

Nadalje je Konferenca vzela na znanje, da je Slovenija umaknila zahteve glede postavk 23 
(obvezna destilacija stranskih proizvodov iz grozdja), 65 (zakonodaja s področja zootehnike - 
rejske organizacije), 68 (varovana območja glede nekaterih škodljivih organizmov: globodera 
rostochiensis), 70 (določitev gozdnih provenienčnih območij), 71 (promet gozdnega 
reprodukcijskega materiala), 72 (uveljavljanje žlahtniteljskih pravic) ter 74 (omejitev uporabe 
za atrazin, klorpikrin, metilbromid, parakvat, 2,4,5-T in tetraklorogljik). 

4. Razno 

Nič 
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1. Sprejem predloga dnevnega reda 

Konferenca je sprejela dnevni red sestanka, določen v dokumentu 20350/02 CONF-SI 18/02. 

2. Sprejem predloga sklepov osmega sestanka Medvladne konference na ministrski 
ravni 12. decembra 2001 

Konferenca je sprejela zgoraj omenjeni predlog sklepov, določen v dokumentu 20076/02 
CONF-SI 3/02. 

3. Pogajanja na naslednjih področjih: 

- področje 9: Transport 
(dokumenti CONF-SI 67/00, 39/01 in 87/01) 
področje 29: Financiranje in proračun 
(dokumenta CONF-SI 64/00 in 10/02) 
področje 30: Institucije 
(dokumenta CONF-SI 11/02 in 17/02) 

Na podlagi stališč obeh strani je Konferenca vodila vsebinska pogajanja na zgoraj navedenih 
področjih ter povzela sklepe sestankov Konference na ravni namestnikov 21. decembra 2001 
in 22. aprila 2002. 

Konferenca je ugotovila, da v tej fazi nadaljnja pogajanja na področjih: Transport in 
Institucije niso potrebna. Konferenca pa se na zahtevo k tem področjem lahko vrne v 
primernem trenutku. 

Konferenca je sporazum glede področja Transport dosegla na Šestnajstem sestanku 
Konference na ravni namestnikov glavnih pogajalcev, kot je določeno v dokumentu 
20029/1/02 REV 1 CONF-SI 2/02 REV 1. Glede področja Institucije pa je bil dogovor 
dosežen na podlagi dokumenta 20247/02 CONF-SI 11/02. Konferenca je tudi ugotovila, da bo 
treba vprašanja glede števila poslancev parlamenta in volitev v Svet še obravnavati ter se torej 
k temu področju vrniti, ko bo določen datum prvih pristopov in države, ki bodo na ta dan 
pristopile. 

Konferenca se je strinjala, da se bo treba k področju Financiranje in proračun vrniti v 
primernem trenutku. 

4. Razno 

Nič. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

VI. del Poročila z naslovom Pristopna 
konferenca k Evropski uniji Češka Republika, 
Estonija, Ciper, Latvlja, Litva, Madžarska, 
Malta, Poljska, Slovenija, Slovaška je na 
vpogled v Glavni pisarni Državnega zbora (v 
angleškem jeziku). 
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