Vážený pán Ing. Sudovský
dňa 29.03.2019 bola Ministerstvu životného prostredia Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o slobode informácií“) elektronickou poštou na e-mailovú
adresu: info@enviro.gov.sk sčasti
postúpená
žiadosť o sprístupnenie
informácií od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, so
sídlom Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, ktorú podala občianska
iniciatíva Slovensko bez GMO, Jeruzalemská 28, 917 01 Trnava,
zastúpená Ing. Petrom Sudovským (ďalej len „postúpená žiadosť“).
Predmetom postúpenej časti žiadosti bolo sprístupnenie nasledovných
informácií:
Odsek 2 „Zároveň žiadame o informácie ako ste postúpili spolu s MŽP SR
v procese transpozície smernice (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou
sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov
obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov
(GMO) na území. Medzirezortná skupina za 2 roky existencie transpozíciu
4 roky starej smernice nevykonala, čo je neakceptovateľné. Po odovzdaní
ašej Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO v roku 2016
a vašich sľuboch sme očakávali iný scenár.“
Odsek 3 – bod 3 „Čo všetko konkrétne je v procese transpozície ešte
potrebné vykonať a kto je za to zodpovedný?“
Odsek 4 – bod 4 „Kto a kedy bude návrh zákona preberajúci postupy tejto
smernice predkladať?“
Informácie ste žiadali sprístupniť elektronicky na e-mailovú
adresu: info@vsetkoogmo.sk.
Ministerstvo, ako povinná osoba podľa § 2 ods. 1 zákona o slobode
informácií, Vám v súlade s postúpenou časťou žiadosti a v súlade s § 16
ods. 1 zákona o slobode informácií sprístupňuje požadované informácie ku
dňu vybavenia tejto žiadosti, t. j. ku dňu 09. apríla 2019 v postúpenej časti
žiadosti nasledovne:
Medzirezortná pracovná skupina sa zhodla, že na vykonanie transpozície
smernice európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015,
ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských
štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných

organizmov (GMO) na ich území (ďalej len „smernica č. 2015/412“), bude
nevyhnutné novelizovať zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických
technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 151/2002 Z. z.“) a zároveň aj zákon č.
184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v
poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (ďalej len
„zákon č. 184/2006 Z. z.“)
Gestorom zákona č. 184/2006 Z. z. je Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR a zástupcovia tohto rezortu, ktorí sa zúčastňovali
pracovnej skupiny, boli na druhom stretnutí pracovnej skupiny v auguste
2018
informovaní,
že
ministerstvo
v danom
období
neplánovalo novelizovať zákon č. 151/2002 Z. z. výlučne z dôvodu
transpozície smernice č. 2015/412, pretože vykonávalo analýzu smernice
č. 2018/350 z 8. marca 2018, ktorou sa mení smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2001/18/ES, pokiaľ ide o posudzovanie
environmentálnych rizík geneticky modifikovaných organizmov (ďalej len
„smernica č. 2018/350“), ktorej transpozícia je povinná do 29. septembra
2019.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR malo a má možnosť
pristúpiť k transpozícií smernice č. 2015/412 z vlastnej iniciatívy
predložením návrhu na novelizáciu zákona č. 184/2006 Z. z.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR túto možnosť ku dňu
vybavenia tejto žiadosti, t. j. ku dňu 09.04.2019 nevyužilo.
Z dôvodu novelizácie zákona č. 151/2002 Z. z. ministerstvo oslovilo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby predložilo návrh
transpozičných opatrení, a to formou návrhu na zmeny a doplnenia zákona
č. 184/2006 Z. z., so všetkými náležitosťami legislatívneho materiálu do
24. apríla 2019.
Účelom plánovanej novelizácie zákona č. 151/2002 Z. z. je transpozícia
smernice č. 2018/350, ktorá je pre členské štáty Európskej únie povinná do
29. septembra 2019.
Začiatok legislatívneho procesu o návrhu novely zákona č. 151/2002 Z. z.
z dôvodu transpozície smernice č. 2018/350 predpokladáme v máji 2019.
Ak by Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo
návrh na zmeny a doplnenia zákona č. 184/2006 Z. z. so všetkými
náležitosťami legislatívneho materiálu do 24. apríla 2019, tento návrh by

bol vo forme samostatného článku súčasťou pripravovanej novely zákona
č. 151/2002 Z. z.
Ministerstvo tiež uvádza, že nie je príslušným orgánom pre výkon štátnej
správy pestovania geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej
výrobe, preto si nedovoľuje svojvoľne navrhovať zmeny zákona č.
184/2006 Z. z. a zvolilo najtransparentnejší a najkorektnejší postup
z hľadiska kompetencií uvedených rezortov.
Súčasne si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie doručenia tejto
elektronickej pošty, za čo Vám vopred ďakujeme.
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