Vec:
Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám – odpoveď
Dobrý deň, vážený pán 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 ust. § 18 ods. 1 v spojení s ust. §
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 22.03.2019 a
zaevidovanej v našej evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií pod č.
13829/2019.
Odpoveď:
-

k zámerom pestovateľov: poľnohospodár, ktorý zamýšľa pestovať
autorizované geneticky modifikované rastliny, je povinný svoj zámer
oznámiť Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu
poľnohospodárskemu s náležitosťami podľa zákona č. 184/2006 Z. z.
o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej
výrobe (§4 ods. 1 v spojení s §8 ods. 3 písm. a) zákona č. 184/2006 Z.
z.).

-

postup prác v medzirezortnej pracovnej skupine pri MŽP SR určuje jej
zriaďovateľ – MŽP SR.

- Predložili ste potrebný návrh transpozičných ustanovení?
Áno.
- Vykonali ste doposiaľ z vašej strany všetky potrebné kroky a predložili ste
potrebné materiály pre transpozíciu smernice do našej legislatívy?
Doposiaľ áno, v prípade požiadavky gestora na ďalšiu spoluprácu
v pracovnej skupine bude MPRV SR ako spolupracujúci rezort prispievať
k plneniu programu zasadnutia a príprave dokumentov.

- Tretia otázka spadá do pôsobnosti gestora transpozície smernice (EÚ)
2015/412, ktorým je podľa bodu A.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 517 zo dňa 16. septembra 2015 k Návrhu na určenie gestorských
ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci,
zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc Ministerstvo životného
prostredia SR. [https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/12301/1 – vlastný
materiál, p. č. 2]
- Návrh zákona musí predložiť do legislatívneho procesu gestor
transpozície.
- Postupy zákazu je možné transponovať tak do zákona č. 184/ 2006 Z. z.
ako aj zákona č. 151/2002 Z. z.
- Áno, nižšie predkladáme návrh rezortu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR:
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v
poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. sa mení a
dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. a) sa slová „predpisov,3)" nahrádzajú slovami „predpisov3)
a ich pestovanie nebolo obmedzené alebo zakázané podľa § 8a ods.
1,".
2.

§ 3 dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Kontrolný ústav do desiatich dní odo dňa prijatia opatrení podľa §
8a
a) upraví údaje v evidencii pestovateľov a vydá pestovateľovi
upravený doklad o zapísaní do evidencie pestovateľov, alebo
b) vyradí pestovateľa z evidencie pestovateľov, ak sa opatrenie
podľa § 8a týka všetkých modifikovaných rastlín uvedených
v evidencii pestovateľov, a bezodkladne o tejto skutočnosti
informuje pestovateľa."

3.

V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolný ústav nezapíše
pestovateľa do evidencie pestovateľov a nevydá mu doklad o zápise
do evidencie pestovateľov, ak sa oznámenie pestovateľa podľa
odseku 1 týka modifikovanej rastliny, ktorej sa týka oznámenie podľa
§ 8 ods. 2 písm. g) počas 75 dní odo dňa oznámenia podľa § 8 ods. 2
písm. g).".

4.

5.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:
„e) môže do 45 dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy alebo
stanoviska orgánu Európskej únie počas povoľovacieho postupu
alebo pri obnovení povolenia na úmyselné zavádzanie geneticky
modifikovanej rastliny do životného prostredia zaslať Európskej
komisii žiadosť o vyňatie územia Slovenskej republiky z pestovania
geneticky modifikovanej rastliny, ktorej sa týka hodnotiaca správa
alebo stanovisko orgánu Európskej únie, a o úpravu geografického
rozsahu povolenia,
f) môže zaslať Európskej komisii žiadosť o opätovné začlenenie
územia Slovenskej republiky do geografického rozsahu povolenia,
z ktorého bolo vyňaté podľa písmena e),
g) oznamuje Európskej komisii návrh zákazu podľa § 8a ods. 1; túto
skutočnosť zároveň oznamuje kontrolnému ústavu,
h) oznamuje Európskej komisii a členským štátom Európskej únie
zrušenie zákazu podľa § 8a ods. 1.".
Za § 8 sa dopĺňa § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 8a
Obmedzenie alebo zákaz pestovania modifikovaných rastlín
(1) Vláda Slovenskej republiky môže nariadením najskôr 76 dní odo
dňa oznámenia podľa § 8 ods. 2 písm. g) určiť modifikované rastliny,3)
ktorých pestovanie je zakázané po uplynutí hospodárskeho roka11b) na
časti alebo na celom území Slovenskej republiky, ak je to odôvodnené
a) cieľmi poľnohospodárskej politiky,
b) územným plánovaním,
c) využívaním pôdy,
d) sociálno-ekonomickými vplyvmi,
e) predchádzaním prítomnosti geneticky modifikovaných
organizmov v iných produktov, bez toho, aby boli dotknuté
pravidlá koexistencie,
f) cieľmi politiky životného prostredia.
(2) Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté posudzovanie
environmentálneho rizika.11b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a) čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná
organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa
zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES)
č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
11b
) § 5 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení zákona č. 448/2012 Z. z.".

Čl. II
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky
modifikovaných organizmov v znení zákona č. 77/2005 Z. z., zákona č.
100/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z.
a zákona č. 448/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 35 ods. 4 sa vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) do piatich dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy alebo
stanoviska orgánu Európskej únie počas povoľovacieho postupu
alebo pri obnovení povolenia na úmyselné zavádzanie geneticky
modifikovanej organizmu do životného prostredia postúpi kópiu
hodnotiacej správy Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky."
- smernica obsahuje dva postupy, jeden predautorizačný a druhý
poautorizačný. Pre už autorizovaní GM kukuricu MON810 na úrovni EÚ na
účel pestovania je relevantný druhý poautorizačný postup, ktorý musí byť
podľa smernice odôvodnený, primeraný a nediskriminačný a založený na
závažných dôvodoch súvisiacich s cieľmi politiky životného prostredia,
územným plánovaním, využívaním pôdy, sociálno-ekonomickými vplyvmi,
predchádzaním prítomnosti GMO v iných produktoch bez toho, aby boli
dotknuté opatrenia koexistencie alebo cieľmi poľnohospodárskej politiky.
Týmito dôvodmi je potrebné „pokryť" celé územie Slovenska
s poľnohospodárskou pôdou. Po transpozícii smernice a analýze dôvodov
bude materiál predložený do vlády SR v čo najskoršom termíne.
S pozdravom
JUDr. Marek Molitoris
Odbor komunikácie a marketingu I Kancelária ministra

