Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a
ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2020 Z.
z.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 Materiál nelegislatívnej povahy
 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
 Transpozícia práva EÚ
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS,
68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie
smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom
materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13.2.2020).
Termín začiatku a ukončenia PPK
máj 2020
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR* júl 2020
2. Definícia problému
Predloženým návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky sa preberajú do právneho poriadku Slovenskej
republiky ustanovenia, ktorými sa ustanovujú dodatočné opatrenia, pokiaľ ide o regulovaných nekaranténnych
škodcov v súlade s vykonávacou smernicou Komisie (EÚ) 2020/177, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS,
66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a
vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom
reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13.2.2020).
3. Ciele a výsledný stav
Predloženým návrhom nariadenia vlády sa upravujú podmienky, ktoré sa týkajú množiteľského materiálu
ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia.
4. Dotknuté subjekty
Dodávatelia množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia.
5. Alternatívne riešenia
Alternatíva 0 (zachovanie súčasného stavu): nesúlad s právom Európskej únie.
Alternatíva 1: Transpozícia vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2020/177, ktorou sa menia smernice Rady
66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a
93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom
rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13.2.2020).
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
 Áno
 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Národná legislatíva nie je nad rámec legislatívy Európskej únie.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP






Pozitívne
Áno
Pozitívne
Pozitívne
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Žiadne
Nie
Žiadne
Žiadne

 Negatívne
 Čiastočne
 Negatívne
 Negatívne

 Pozitívne

Sociálne vplyvy
 Pozitívne

Vplyvy na životné prostredie
 Pozitívne

Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
 Pozitívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
 Pozitívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
 Pozitívne

rodinu
10. Poznámky
Materiál bol predložený do pripomienkového konania ako LP/2020/168.

Žiadne
Žiadne
Žiadne

 Negatívne
 Negatívne
 Negatívne

Žiadne

 Negatívne

Žiadne

 Negatívne

Žiadne

 Negatívne

11. Kontakt na spracovateľa
martin.illas@land.gov.sk, elena.glvacova@land.gov.sk
12. Zdroje
Spolupráca s odborníkmi Slovenskej šľachtiteľskej a semenárskej asociácie.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Návrh nariadenia vlády nebol predmetom predbežného pripomienkového konania, nakoľko sa nepredpokladá
žiadny z posudzovaných vplyvov.
BRATISLAVA: 15. 6. 2020
ČÍSLO: 057/2020
VYBAVUJE: ING. DRIENIKOVÁ, PHD.
STANOVISKO KOMISIE

(ZÁVEREČNÉ POSÚDENIE)
K MATERIÁLU

NÁVRH NARIADENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA NARIADENIE VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 221/2016 Z. Z., KTORÝM SA USTANOVUJÚ POŽIADAVKY NA UVÁDZANIE
MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU OVOCNÝCH DREVÍN A OVOCNÝCH DREVÍN URČENÝCH NA VÝROBU OVOCIA NA
TRH V ZNENÍ NARIADENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 110/2020 Z. Z

I. Úvod: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložilo dňa 9. júna 2020 Stálej pracovnej komisii
na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na záverečné posúdenie materiál: „Návrh nariadenia
vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín
určených na výrobu ovocia na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2020 Z. z“. Materiál
predpokladá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane negatívnych vplyvov na malé a stredné
podniky.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu zásadné pripomienky a odporúčania:
K Doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča, aby predkladateľ do časti 10. Poznámky uviedol LP procesu MPK, keďže na základe tohto
pripomienkovania prišlo k zmene vyznačenia vplyvov a predloženiu do procesu záverečného posúdenia.
V časti 13. Stanovisko Komisie nebolo vydané, keďže materiál neprešiel procesom PPK.
K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
V prípade identifikácie vplyvov na podnikateľské prostredie je predkladateľ povinný tieto vplyvy prinajmenšom
kvalitatívne popísať, a ideálne taktiež vyčísliť, v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. V priloženej
Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie však absentuje akýkoľvek popis negatívnych vplyvov predloženého
materiálu na podnikateľské prostredie.
Komisia preto žiada predkladateľa o doplnenie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie aspoň o
kvalitatívny popis dopadov predloženého materiálu.
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Hodnotenie vplyvov v analýze, že je možný vznik priamych a administratívnych nákladov na strane podnikateľov
v súvislosti s plnením požiadaviek, ktoré nie je možné kvantifikovať považujeme za nedostatočné. Je potrebné
konkretizovať, čo sa danou reguláciou mení a aký vplyv na podnikateľské prostredie tieto zmeny zakladajú.
K časti 3.3.1 a 3.3.3 prosí Komisia popísať priame finančné a administratívne náklady na strane podnikateľov v
súvislosti so zmenami, ktoré predložený návrh nariadenia dopĺňa. Zmeny sú vykonané napr. rozšírením príloh 1,
2 napr. o baktérie, huby, riasovky, tiež novým § 28a Požiadavky na miesto výroby, výrobnú prevádzku a oblasť
v nadväznosti na prílohu 5 Požiadavky na vizuálne prehliadky, odbery vzoriek, testovanie a vhodné opatrenia.
Pokiaľ sa predpokladajú negatívne vplyvy a nie je možná kvantifikácia v súhrnnej tabuľke nákladov regulácie,
bod 3.3.4 sa nevyznačuje 0, ale uvádza sa N/A. Z odôvodnenia resp. samotného popisu regulácie by malo byť
zrejmé, prečo predkladateľ nevie kvantifikáciu nákladov vykonať.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na záverečné posúdenie.
IV. Poznámka: Stanovisko Komisie k doložke je súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie vlády
Slovenskej republiky alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného
ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie
slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci
schvaľovacieho procesu. Predkladateľ má možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať
ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
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