Vec:
Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám – odpoveď

Vážený pán Ing. Sudovský

v zmysle platného organizačného poriadku MPRV SR, čl. 21, ods. 6, bod 6.24 bola Vaša
žiadosť o sprístupnenie informácií postúpená Kancelárii ministra, Odboru komunikácie a
marketingu, ktorý je podľa uvedeného poriadku príslušný vybavovať žiadosti o sprístupnenie
informácií.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že podľa ustanovenia § 18 ods. 1 v spojení s ustanovením § 16
ods. 1 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), týmto odpovedáme na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií,
doručenej Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 08.04.2019 a
zaevidovanej v našej evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií pod č. 18178/2019

ODPOVEĎ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s nomináciou členov do
medzirezortnej pracovnej skupiny pri MŽP SR predložilo listom zo dňa 12. júna 2017 aj
pracovný návrh zákona, ktorý by mohol slúžiť ako základ pre ďalšiu diskusiu k prebratiu
smernice (EÚ) 2015/412, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide
o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných
organizmov (GMO) na ich území („smernica“). Oba postupy obmedzenia alebo zákazu
pestovania GMO sme navrhovali vložiť do zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky
modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka a zároveň by bolo potrebné otvoriť aj zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní
genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, ktorý je národným
rámcovým zákonom na úseku štátnej správy genetických technológií a geneticky
modifikovaných organizmov a podľa jeho § 15 ods. 6 písm. b) je zákon č. 151/2002 Z. z.
predpokladom pre uplatnenie sektorového zákona č. 184/2006 Z. z. Postupy na zákaz
pestovania GMO by mohli byť tiež prebraté do § 21 zákona č. 151/2002 Z. z. Ministerstvo
životného prostredia SR po 1. zasadnutí pracovnej skupiny dňa 20. septembra 2017 uviedlo,
že návrh predložený MPRV SR ako spolupracujúceho rezortu je dobrý základ pre ďalšiu
prácu medzirezortnej pracovnej skupiny pri MŽP SR. Nasledovala neformálna a formálna
komunikácia, v ktorej MPRV SR reagovalo vysvetleniami a možnými riešeniami na
pripomienky MŽP SR k pracovnej verzii zákona v záujme predloženia návrhu zákona

gestorom transpozície do legislatívneho procesu a vytvorenia národného právneho základu na
obmedzenie alebo zákaz pestovania geneticky modifikovaných organizmov.
Na druhom zasadnutí medzirezortnej pracovnej skupiny, ktoré sa konalo až dňa 10. augusta
2018 v priestoroch MŽPSR, vyjadrili zástupcovia MŽP SR po prvýkrát názor, že smernica sa
do predloženého návrhu zákona transponuje hlavne do zákona, ktorý je v gescii MPRV SR
a že by bolo „najtransparentnejšie“, aby návrh zákona transponujúci smernicu predložil
spolugestor, MPRV SR. Gestora transpozície smernice (EÚ) 2015/412 určila vláda
Slovenskej republiky ako najvyšší výkonný orgán uznesením a nie je možné, aby uznesenie
vlády menila pracovná skupina. Gestor transpozície má okrem povinnosti predloženia
transpozičných ustanovení do legislatívneho procesu SR aj povinnosť notifikácie prijatých
ustanovení Európskej komisii. Nie je zvyčajné meniť gestora transpozície smerníc raz
určených vládou SR a zo strany MPRV SR bolo oznámené MŽP SR, že v prípade zmeny
gestora bude potrebná príslušná komunikácia MŽP SR na štatutárnej úrovni s Úradom vlády
SR, prípadne predloženie materiálu k zmene gestora na rokovanie vlády SR. Preto sú
vyjadrenia MŽP SR zo dňa 9. apríla 2019 k nepredloženiu návrhu zákona spolugestorom
zavádzajúce.
Dňa 26. marca 2019 bol sekcii legislatívy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR doručený list v ktorom Ministerstva životného prostredia SR oznamuje plánovanú
transpozíciu smernice Komisie (EÚ) 2018/350, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2001/18/ES, pokiaľ ide o posudzovanie environmentálnych rizík
geneticky modifikovaných organizmov. Návrh transpozičných opatrení sa bude týkať
predovšetkým vyhlášky MŽP SR č. 399/2005 Z. z. a zákona č. 151/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Súčasťou listu bola požiadavka na predloženie návrhu právneho
predpisu do 24. apríla 2019, ktorý bude transponovať smernicu (EÚ) 2015/412 do národnej
legislatívy a ktorý bude súčasťou opatrení pripravovaných Ministerstvom životného
prostredia SR.
Dňa 23. apríla 2019 bol po legislatívno-technickej úprave zaslaný sekciou legislatívy
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR návrh zákona transponujúci smernicu
(EÚ) 2015/412 na Ministerstvo životného prostredia SR so všetkými povinnými prílohami
(doložka vybraných vplyvov, dôvodová správa – všeobecná časť, dôvodová správa – osobitná
časť, doložka zlučiteľnosti, tabuľka zhody a správa o účasti verejnosti). Zaslaný návrh zákona
vychádza z pôvodného návrhu z roku 2017 po zohľadnení všetkých pripomienok MŽP SR,
avšak existuje aj iný legislatívny prístup k transpozícii postupov smernice.

S pozdravom

JUDr. Jozef Gabík, PhD.
Odbor komunikácie a marketingu I Kancelária ministra

