Príloha 6
PRÁCA V EÚ A NOVELIZÁCIA EURÓPSKEJ LEGISLATÍVY

Legislatíva EÚ
Počas roku 2014 pribudlo do legislatívy pokrývajúcej oblasť poľnohospodárstva EÚ
celkovo 1 196 právnych predpisov, ktoré boli schválené inštitúciami EÚ. Najväčší podiel
tvorili nariadenia, ktorých vstúpilo do platnosti 930, z nich absolútnu väčšinu tvorili
nariadenia Európskej Komisie, 18 tvorili nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. Ďalej
bolo prijatých 10 vykonávacích smerníc Európskej Komisie, 44 chránených zemepisných
označení, 45 chránených označení pôvodu a 7 zaručených tradičných špecialít,
134 rozhodnutí Komisie, 27 rozhodnutí Rady a 47 rozhodnutí Spoločného výboru EHP,
3 rozhodnutia Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo a 8 odporúčaní Komisie. Najväčšie
zastúpenie v poľnohospodárskej legislatíve mali nové právne predpisy v oblasti schvaľovania
obsahu krmív, povoľovaní používania chemických látok a pesticídov, autorizácii biocídnych
výrobkov, schvaľovania účinných látok v súvislosti s uvádzaním prípravkov na ochranu
rastlín na trh, farmakologicky účinných látok a ich klasifikácii, označení pôvodu a chránených
zemepisných označení a chránených označení pôvodu, zápisov do Registra zaručených
tradičných špecialít, v oblasti farmakologických látok a veterinárnych opatrení a operatívne
právne predpisy z oblasti formovania politík SPP a nariadenia ustanovujúce dovozné hodnoty
na určovanie vstupných cien ovocia a zeleniny. Na situáciu na Ukrajine reagovala EÚ
schválením viacerých nariadení týkajúcich sa odstránenia ciel a colných kvót pre vybrané
produkty exportované z Ukrajiny.
Slovenská republika si v roku 2014 zaregistrovala do Registra chránených označení
pôvodu a chránených zemepisných označení dva výrobky. Prvým výrobkom bolo chránené
označenie pôvodu pod názvom Paprika Žitava/Žitavská paprika prostredníctvom
Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 126/2014 z 5. februára 2014 a druhým
zapísaným výrobkom bolo chránené zemepisné označenie pod názvom Zázrivské vojky
prostredníctvom Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 963/2014 z 29. augusta 2014.
Medzi najvýznamnejšie schválené právne predpisy z pohľadu regulácie Spoločnej
poľnohospodárskej politiky, konkrétne oblasti priamych platieb, je možné zaradiť najmä tie
z nich, ktoré dopĺňajú a konkretizujú právnu úpravu novej SPP na roky 2014 – 2020. K nim je
možné zaradiť predovšetkým nasledovné tri nariadenia: Delegované nariadenie Komisie
(EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb
pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej
politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu, a ktoré konkretizuje režim
základných platieb, režim jednotnej platby na plochu, kritériá udržiavania poľnohospodárskej
plochy,
koeficient
zníženia,
definuje
aktívneho
poľnohospodára,
príjmy
z nepoľnohospodárskych činností, výšku priamych platieb, režim základných platieb a platieb
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SAPS, prvé pridelenie platobných nárokov, stanovenie hodnoty platobných nárokov,
aktiváciu a prevod nárokov, národnú alebo regionálnu rezervu, problematiku ekologizácie,
platieb pre mladých poľnohospodárov, rieši viazané podpory. Detailnejšie sa vymedzili
kritériá a činnosti, ktoré musia poľnohospodári splniť a vykonať pre udržiavanie
poľnohospodárskej pôdy vhodnej na pastvu alebo pestovanie, o prevahe tráv a iných
rastlinných krmív na ploche, o zaužívaných miestnych postupoch na plochách určených na
pastvu dobytka alebo dôležitých pre ochranu biotopov. Pre zabezpečenie harmonizovanej
činnosti integrovaného administratívneho a kontrolného systému vstúpilo do platnosti
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na fungovanie
integrovaného administratívneho a kontrolného systému, podmienky zamietnutia alebo
odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia
na rozvoj vidieka a krížové plnenie, ktoré upravuje zamietnutia alebo odňatia pomoci alebo
podpory, určuje administratívne sankcie, zaoberá sa zabezpečením harmonizovaného
vykonávania integrovaného systému, systémom na určovanie poľnohospodárskych pozemkov
a určovanie príjemcov, udržiavaním trvalých pasienkov vo vzťahu ku krížovému plneniu.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa stanovujú
pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013,
ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov
podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Toto nariadenie rieši problematiku
pravidiel pre uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 pre ustanovenia o priamych
platbách, režime základných platieb, o platbách pre poľnohospodárov dodržiavajúcich
poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, dobrovoľne viazanej
podpore, osobitnej platby na bavlnu. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014
zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym
a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením. Nariadenie rieši
problematiku administratívnych kontrol a kontrol na mieste, ktoré majú členské štáty
vykonávať, pokiaľ ide o plnenie kritérií oprávnenosti a záväzkov, ako aj uplatňovanie
a výpočty znížení, sankcií platieb.
Pre uplatňovanie nových pravidiel SPP a pre uľahčenie prechodu na nový právny
rámec od roku 2014 schválili Rada EÚ a Európsky parlament viacero ďalších podstatných
vykonávacích a delegovaných nariadení, ktoré dopĺňajú alebo pozmeňujú základné nariadenia
týkajúce sa priamych platieb, spoločnej organizácie trhu, vidieckeho rozvoja, financovania,
riadenia a monitorovania.
S cieľom posúdiť pokrok, účinnosť a efektívnosť SPP na všetkých úrovniach bolo
prijaté 22. júla Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 834/2014 stanovujúce pravidlá
pre uplatňovanie spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie SPP. Zaviedol
sa jednotný monitorovací a hodnotiaci rámec a súbor spoločných ukazovateľov merania
dosahu, výsledkov, výstupov, kontextov novej SPP.
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Podpora „školského mlieka“ bola aktualizovaná Delegovaným nariadením Komisie
(EÚ) č. 500/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009, pokiaľ ide
o poskytovanie pomoci na sprievodné opatrenia v rámci programu podpory konzumácie
ovocia a zeleniny v školách, sa týka financovania vzdelávania detí v zdravých stravovacích
návykoch, ochutnávok a programov distribúcie ovocia a zeleniny, ktorých cieľom je zvýšenie
krátkodobej a dlhodobej spotreby ovocia a zeleniny a pomoc pri vytváraní zdravých
stravovacích návykov.
V oblasti rozpočtu, podpôr a daní vstúpilo do platnosti Delegované nariadenie
Komisie (EÚ) č. 502/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (EÚ)
č. 73/2009 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1307/2013, pokiaľ ide
o základ pre výpočet znížení, ktoré majú členské štáty uplatňovať na poľnohospodárov
z dôvodu lineárneho zníženia platieb v roku 2013 a finančnej disciplíny na kalendárny rok
2014 sa týka úpravy priamych platieb z dôvodu finančnej disciplíny a výpočtu výšky sumy,
ktorá sa má vyplatiť poľnohospodárom za rok 2014. Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady EÚ č. 652/2014 z 15. mája 2014 stanovilo hospodárenie s výdavkami rozpočtu EÚ
týkajúcich sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, rastlín
a rozmnožovacieho materiálu. Pravidlá hospodárenia sa vzťahujú na výdavky súvisiace
s bezpečnosťou potravín a krmív vo všetkých stupňoch výroby, distribúciou a likvidáciou,
so zaručením spravodlivých postupov v obchode, s ochranou záujmov spotrebiteľov,
s posilnením konkurencieschopnosti potravinárskeho odvetvia a výroby krmív. Od 1. júla
2014 nadobudlo účinnosť Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna, ktorým
sa vyhlásili za zlučiteľné s vnútorným trhom EÚ určité kategórie pomoci v odvetví
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vidieckych oblastí. Prostredníctvom nariadenia by
malo dôjsť k lepšiemu stanoveniu priorít pri presadzovaní pravidiel štátnej pomoci,
k výraznejšiemu zjednodušeniu, k zlepšeniu transparentnosti, efektívnejšiemu hodnoteniu
a kontrole. Nariadenie stanovuje podmienky oslobodenia od notifikačnej povinnosti, stropy
notifikačnej povinnosti pri jednotlivých druhoch pomoci, intenzitu pomoci a oprávnené
náklady. Opatrenia sú určené:
a) pre mikropodniky, malé a stredné podniky pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe,
spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov,
b) na pomoc pri zachovávaní kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré sa nachádza
v poľnohospodárskych podnikoch,
c) na nápravy škôd zapríčinených prírodnými katastrofami,
d) na výskum a vývoj v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
Reguláciu spoločnej organizácie trhov rozšírilo Delegované Nariadenie EK
č. 499/2014 z 11. marca a doplnilo ustanovenia týkajúce sa ovocia a zeleniny v Nariadení EP
a Rady č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov
s poľnohospodárskymi výrobkami. S cieľom umožniť flexibilitu, za určitých podmienok
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povolilo, aby výrobcovia zeleniny a ovocia mohli uvádzať svoju produkciu aj mimo
organizácie výrobcov. Na opätovnú výsadbu ovocných sadov po povinnom vyklčovaní
zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov sa môže vynaložiť maximálne 20 % celkových
výdavkov v rámci operačných programov. Špecifikoval sa postup pri nedodržiavaní kritérií
zo strany organizácie výrobcov, lehotu pozastavenia uznania podporných platieb.
Z nových právnych predpisov regulujúcich ochranné označenia je potrebné spomenúť
nové Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1239/2014 z 19. novembra 2014, ktorým
sa mení nariadenie (EÚ) č. 716/2013, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii,
označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín.
Z pohľadu Slovenskej republiky môže byť taktiež zaujímavé zavedenie používania
nepovinného výrazu kvality „horský výrobok“ v Nariadení č. 1151/2012, ktorého podmienky
doplnilo delegované Nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2014 z 11.marca. Označenie „horský
výrobok“ sa môže používať aj na výrobky zo sezónne presúvaných zvierat, ktoré boli aspoň
jednu štvrtinu života chované v horských oblastiach a spracovateľské operácie živočíšnych
produktov je možné realizovať do 30 km od horskej oblasti.
So zreteľom na nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1306/2013 boli prijaté: Delegované
nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné
orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie
eura, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým
sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie,
schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť.
Problematiku intervenčných skladov v jednotlivých krajinách EÚ aktualizuje
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 340/2014 z 1. apríla 2014, ktorým sa mení
nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa verejnej
intervencie v súvislosti s určitými poľnohospodárskymi výrobkami, v súlade s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013. Pravidlá financovania výdavkov
na intervenčné opatrenia vynakladané v rámci verejného skladovania stanovilo Delegované
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014 z 11. marca 2014. Uvádza výpočet nákladov na
financovanie skladovania poľnohospodárskych produktov vo verejných skladoch. Špecifikuje
fyzické operácie verejného skladovania, na ktoré sa vzťahujú paušálne sumy výdavkov
vyplývajúce z nákupu, predaja alebo prevodu poľnohospodárskych produktov (uskladnenie,
skladovanie, vyskladnenie). Delegované Nariadenie EK č. 501/2014 z 11. marca doplnilo
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým
sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, o určité požiadavky
na vybrané poľnohospodárske výrobky v prípadoch žiadostí o pomoc na súkromné
skladovanie.
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Oblasť rozvoja vidieka je regulovaná tromi novými signifikantnými nariadeniami:
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV),
a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV),
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú
pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013
v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj
vidieka a krížovým plnením.
Nové legislatívne predpisy regulujúce oblasť krmív sa týkali prevažne použitia krmív
určených na zvláštne nutričné účely u zvierat, povoľovania prípravkov s obsahom určitých
konkrétnych látok ako kŕmnych doplnkových látok, zníženia prítomnosti určitých látok
v krmivách a potravinách a zvýšenia miery úradných kontrol pri dovoze určitých krmív
a potravín. Zvýšené kontrolné požiadavky boli zapracované do Vykonávacieho nariadenia
Komisie (EÚ) č. 323/2014 z 28. marca 2014, ktorým sa menia prílohy I a II k nariadeniu (ES)
č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív
a potravín neživočíšneho pôvodu, a do Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
č. 1021/2014 z 26. septembra 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009,
ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide
o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho
pôvodu.
Viac ako 40 schválených právnych predpisov rozšírilo oblasť schvaľovania účinných
látok v súvislosti s uvádzaním nových prípravkov na ochranu rastlín na trh a oblasť regulácie
biocídnych výrobkov, ich sprístupňovanie, autorizáciu a obsah aktívnych látok. Z tejto oblasti
legislatívy patrili k najdôležitejším Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 492/2014
zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré
podliehajú vzájomnému uznávaniu a Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014
zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich
účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012.
Štruktúru štatistických údajov o pesticídoch zmenilo Vykonávacie nariadenie
Komisie (EÚ) č. 1264/2014 z 26. novembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 408/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o formát na zasielanie údajov.
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Prvky systému kvality rieši Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014
z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky
a potraviny.
Z nových právnych predpisov mala početné zastúpenie oblasť regulácie účinných
látok a ich klasifikácia, vrátane maximálnych limitov rezíduí v potravinách, zníženie rizika
ochorení, alergie na potraviny, o farmakologicky účinných látkach Vykonávacie nariadenie
Komisie (EÚ) č. 20/2014 z 10. januára 2014, ktorým sa mení príloha k nariadeniu EÚ
č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne
limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, a to v súvislosti s látkou butafosfán),
maximálne hodnoty obsahu kontaminantu citrinín v potravinových doplnkoch, koriandra ako
novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97,
používanie určitých prídavných látok v mäsových prípravkoch, ako novej zložky potravín,
o používanie určitých farbív v ochutených zrejúcich syroch (Nariadenie Komisie (EÚ)
č. 1093/2014 zo 16. októbra 2014, ktorým sa mení a opravuje príloha II k nariadeniu
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie určitých farbív
v ochutených zrejúcich syroch).
Reguláciu genetických zdrojov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady EÚ č. 511/2014 zo 16. apríla 2014 o opatreniach na zaistenie súladu pre používateľov
Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom
spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii. Stanovuje
používateľom genetických zdrojov pravidlá pre dodržiavanie podmienok prístupu
ku genetickým zdrojom a tradičným poznatkom súvisiacim s genetickými zdrojmi a využívaní
ich prínosov.
Vysokým podielom boli zastúpené taktiež predpisy z oblasti farmakológie
a veterinárnych opatrení a prípravkov, predpisy na zabránenie zavlečeniu určitých chorôb
a proti zavlečeniu škodlivých organizmov pre rastliny, o podmienkach zdravia zvierat
a veterinárnej certifikácii, veterinárnych kontrolách, hraničných inšpekčných staniciach
a veterinárnych jednotkách. Veterinárne a fytosanitárne záležitosti. K dôležitým právnym
predpisom je možné zaradiť: Vykonávaciu smernicu Komisie 2014/19/EÚ zo 6. februára
2014, ktorou sa mení príloha I k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti
zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva
a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva,
Vykonávacie rozhodnutie Komisie
2014/925/EÚ zo 16. decembra 2014, ktorým sa schvaľujú určité zmenené programy
eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz na rok 2014, a ktorým sa mení
vykonávacie rozhodnutie 2013/722/EÚ, pokiaľ ide o finančný príspevok Únie na určité
programy schválené uvedeným rozhodnutím [oznámené pod číslom C(2014) 9650]
a Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/778/EÚ zo 6. novembra 2014 o určitých
prechodných ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou
podtypu H5N8 v Nemecku [oznámené pod číslom C(2014) 8390].
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Požiadavky pri spaľovaní vedľajších živočíšnych a odvodených produktov určených
ako palivo rieši Nariadenie Komisie (EÚ) č. 592/2014 z 3. júna 2014.
V sektore vinohradníctva a vinárstva je možné spomenúť dve nariadenia: Delegované
nariadenie Komisie (EÚ) č. 612/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES)
č. 555/2008, pokiaľ ide o nové opatrenia v rámci vnútroštátnych podporných programov
v sektore vinohradníctva a vinárstva. Stanovili sa predpoklady oprávnených operácií
a nákladov na propagáciu vín, na inovácie ako aj pravidlá poskytovania informácií o kvalite
a charakteristických znakoch vín a určili sa lehoty trvania podpory, možnosť vyplatenia
zálohy pred realizáciou propagačnej akcie, podmienky úhrady výdavkov pri opätovnej
výsadbe vinohradov zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov. Vykonávacie
nariadenie Komisie (EÚ) č. 614/2014 zo 6. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES)
č. 555/2008, pokiaľ ide o uplatňovanie určitých podporných programov v sektore
vinohradníctva a vinárstva a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2014 z 28.
novembra 2014, ktorým sa povoľuje zvýšenie najvyšších povolených hodnôt obohacovania
vína vyrobeného z hrozna zo zberu v roku 2014, a to z určitých muštových odrôd v určitých
vinohradníckych oblastiach alebo ich častiach. Vzhľadom na technické inovácie, vývoj trhu
a očakávania spotrebiteľov bolo Nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91 zrušené a 26. februára
2014 nahradené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014, ktoré
vymedzuje technické požiadavky, opis, obchodné názvy, označovanie a ochranu zemepisných
označení aromatizovaných vínnych výrobkov, ktoré sa vyrábajú v EÚ i v tretích krajinách.
Viaceré nariadenia vstúpili do platnosti aj v sektore mlieka, napr. Vykonávacie
nariadenie Komisie (EÚ) č. 1097/2014 zo 17. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 479/2010 týkajúce sa oznámení členských štátov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.
Povinností nákupcov a výrobcov vo vzťahu k poslednému roku uplatňovania kvót na mlieko
2014/2015 sa týka Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1380/2014 zo 17. decembra
2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 595/2004, ktorým sa stanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003, ktorým sa stanovujú poplatky
v sektore mlieka a mliečnych výrobkov a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
č. 1315/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má
uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 20.
novembra do 30. novembra 2014, a ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať
k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. decembra 2015 v rámci
colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001 v odvetví mlieka a mliečnych
výrobkov.
Domáca legislatíva
V priebehu roku 2014 bolo vydaných celkovo 18 aproximačných nariadení vlády SR
vzťahujúcich sa k Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, resp. k odvetviu
poľnohospodárstva. K najdôležitejším z nich patrili štyri nariadenia vlády týkajúce sa podpôr
v poľnohospodárstve: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2014 Z. z., ktorým
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sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach
poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších
predpisov spolu s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach
poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb
spoločne aproximujú tieto nariadenia EK:
a) Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné
pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory
pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES)
č. 247/2006, (ES) č.378/2007, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 v platnom
znení,
b) Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory
pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V v platnom znení,
c) Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú
podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové
plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory
pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá
vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci
schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2014 Z. z. navyše implementuje
aj Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady
(ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory
pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú
niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov v platnom znení a podobne Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z. implementuje navyše aj Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré
prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení
nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku
2014.
Pravidlá poskytovania priamych platieb pre schémy oddelených platieb uplatňovaných
od roku 2015 - jednotná platba na plochu - SAPS, platba na poľnohospodárske postupy
prospešné pre klímu a životné prostredie, platba pre mladých poľnohospodárov, vrátane
definovania minimálnych požiadaviek pre poskytnutie priamych platieb, požiadaviek na
aktívneho farmára, pravidlá krížového plnenia, pravidiel pre diverzifikáciu plodín, existenciu
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ekologického záujmu apod. obsahuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z.
z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so
schémami oddelených priamych platieb. Jedná sa o dôležité nariadenie, ktoré implementuje až
šesť právnych predpisov EÚ: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o
financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych
platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky, Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014, ktorým sa
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú
pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci
spoločnej poľnohospodárskej politiky, Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014,
ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na
integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb
a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj
vidieka a krížové plnenie, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014, ktorým sa
stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe
režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a Vykonávacie nariadenie
Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym
a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením.
Oblasť podpôr v II. pilieri je zastúpená Nariadením vlády Slovenskej republiky
č. 50/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších
predpisov.
Ďalšie aproximačné nariadenia vlády sa týkali poskytovaní pomoci na podporu
spotreby mlieka v školách (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 14/2014 Z. z.,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní
pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre
žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov
a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov
na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov),
registrácie odrôd pestovaných rastlín (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 22/2014 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 23/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd
pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského materiálu
týchto druhov a odrôd na trh v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 131/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
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č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov),
požiadaviek na uvádzanie osiva zelenín na trh (Nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 21/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších
predpisov). Taktiež pribudli nariadenia vzťahujúce sa k oblasti ochrany zvierat (Nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 202/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat
počas usmrcovania, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2014 Z. z., ktorým
sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie
zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov
a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 365/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 368/2007 Z. z.), nariadenia o ochranných opatreniach proti škodlivým
organizmom a prevencii chorôb (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/2014 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z.
o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny
alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 312/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu
rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 397/2012 Z. z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/2014
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z.
o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny
alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov), nariadenia na podporu spotreby
ovocia a zeleniny v školách (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2014 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z.
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách
a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010
Z. z.), a tiež nariadenie upravujúce obchodovanie s včelími produktmi (Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia
podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi).
Spolu s aproximačnými nariadeniami vlády vstúpilo v priebehu roku 2014 do platnosti
34 právnych predpisov vypracovaných MPRV SR. Z nich bolo 6 zákonov, 21 nariadení vlády,
zvyšné právne predpisy tvorili vyhlášky a oznámenia MPRV SR. Do legislatívy tak pribudli
zákony: Zákon č. 34/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Zákon
č. 36/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon
č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov
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Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 115/2014
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní o nadobúdaní
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon
č. 182/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Zákon č. 363/2014
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Všetky nariadenia vlády SR vypracované MPRV SR boli zároveň horeuvedenými
aproximačnými nariadeniami, s výnimkou dvoch „neaproximačných“ nariadení vlády:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 192/2014 Z. z, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber
poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z.
a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským
pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.
Na rok 2015 sú predbežne naplánované tri aproximačné nariadenia, ktoré sú zároveň
súčasťou legislatívneho plánu vlády: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných
vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z., Návrh nariadenia vlády
Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu
s vínom a Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov
na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov.
Z legislatívneho plánu vlády na rok 2015 vyplýva, že na programe bude v roku 2015
rokovanie o návrhu zákona o akvakultúre, ktorý predloží MPRV SR na základe
Viacročného národného strategického plánu rozvoja akvakultúry SR na roky 2014 –2020.
Taktiež by mal byť prerokovaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 313/2009 Z. z. MPRV SR o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov,
ktorý by mal riešiť implementáciu nových pravidiel pre režim výsadbových práv vinica
po vytvorení spoločnej organizácie trhov s poľnohospodárskymi výrobkami. MŽP SR
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predloží návrh zákona zasahujúci aj do oblasti poľnohospodárstva, a to o prístupe ku
genetickým zdrojom a o zásadách MŽP SR využívania prínosov vyplývajúcich z ich
používania. Okrem návrhov zákonov by mali byť predložené návrhy nariadení vlády,
konkrétne návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády č. 80/2007 Z. z. o podmienkach vydávania licencií na dovoz a vývoz
poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, návrh nariadenia vlády
Slovenskej republiky, ktorým sa mení a MPRV SR dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím
dobytkom a ošípanými v znení neskorších predpisov týkajúci sa databáz údajov a návrh
nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a MPRV SR dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva
zemiakov na trh.
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