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Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, 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 


Spôsob pripomienkového konania

Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
66/0
Počet vyhodnotených pripomienok
66


Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
60/0
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
2/0
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných
4/0


Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)

Počet odstránených pripomienok

Počet neodstránených pripomienok


Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov
Č.
Subjekt
Pripomienky do termínu
Pripomienky po termíne
Nemali pripomienky
Vôbec nezaslali
1 .
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
 
 
 
x 
2 .
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
3 .
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
5 (5o,0z) 
 
 
 
4 .
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
5 .
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
6 .
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
7 .
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
 
 
 
x 
8 .
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
9 .
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
2 (2o,0z) 
 
 
 
10 .
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
11 .
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
 
 
x 
 
12 .
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
13 .
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
14 .
Úrad vlády Slovenskej republiky 
 
 
 
x 
15 .
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
16 .
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
1 (1o,0z) 
 
 
 
17 .
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
18 .
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
19 .
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
20 .
Úrad pre verejné obstarávanie 
 
 
x 
 
21 .
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
22 .
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
23 .
Národný bezpečnostný úrad 
 
 
x 
 
24 .
Národná banka Slovenska 
 
 
x 
 
25 .
Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR 
57 (57o,0z) 
 
 
 
26 .
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
27 .
Najvyšší súd Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
28 .
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 
1 (1o,0z) 
 
 
 
29 .
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
30 .
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
31 .
Odbor zmeny klímy 
 
 
 
x 

SPOLU
66 (66o,0z) 
0 (0o,0z) 
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Subjekt
Pripomienka
Typ
Vyh.
Spôsob vyhodnotenia
MF SR 
Všeobecne 
Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy ani na informatizáciu spoločnosti.  
O 
A 
 
MF SR 
Všeobecne 
Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 5 legislatívnych pravidiel vlády SR [napr. v úvodnej vete návrhu vypustiť slová „a dopĺňa“, pretože návrh platné znenie nariadenia iba mení, v prílohe č. 5 časti A I. kapitole bod 2. 3. 1. zosúladiť s bodom 6 tejto prílohy, v časti B I. kapitole body 2., 3., 5., 6. písm. a) a bod 7. písm. b) zosúladiť s bodom 13 tejto prílohy]. 
O 
N 
Novelou nariadenia vlády SR. č. 199/2005 Z. z. dochádza nielen k zmene ale aj doplneniu pôvodného znenia nariadenia. 
Druhú časť pripomienky neakceptujeme, nakoľko body 6 a 13 v danej prílohe neexistujú. 
MF SR 
K prílohe č. 5 
V prílohe č. 5 odporúčam, za účelom zosúladenia terminológie s terminológiou právnych predpisov v colnej oblasti, 
a) v celom texte slovo „popis“ v každom tvare nahradiť slovom „opis“ v príslušnom tvare, 
b) v časti A I. kapitole bode 1.7.2., II. kapitole bode 1.10.2., v časti B I. kapitole bode 6. písm. b) a II. kapitole bode 7. písm. b) v hlavičke tabuľky slová „Kód CN“ nahradiť slovami „Číselný znak KN“, 
c) v časti A I. kapitole bode 2.2. slová „v 1. bode.3.“ nahradiť slovami „v bode 1.3.“, 
d) v časti B I. kapitole bode 6. písm. a) prvej zarážke slová „v bode 6.2. pod KN kódom“ nahradiť slovami „v písmene b) pod číselným znakom KN“, 
e) v časti B I. kapitole bode 6. písm. b) tabuľke pri číselnom znaku KN „ex 4403 99“ slovo „podnadpisom“ nahradiť slovom „podpoložke“, 
f) v časti B I. kapitole bode 6. písm. b) tabuľke pri číselnom znaku KN „ex 4407 99“ slová „v poznámke k podnadpisu 1“ nahradiť slovami „v poznámke 1 k podpoložke“. 
Poznámku pod čiarou k odkazu 34 odporúčam uviesť v tomto znení: 
„34) Druhá časť prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.“.
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
MF SR 
K prílohe č. 14 
V prílohe č. 14 bodoch 1 až 4 odporúčam uviesť smernice vydané do vstupu SR do EÚ v Mimoriadnom vydaní Úradného vestníka EÚ a v bode 5 vykonávacie nariadenie uviesť v citácii Úradného vestníka EÚ. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
MF SR 
K doložke zlučiteľnosti 
V doložke zlučiteľnosti odporúčam uviesť smernice vydané do vstupu SR do EÚ v Mimoriadnom vydaní Úradného vestníka EÚ. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
MZVaEZ SR 
Všeobecne k materiálu 
Odporúčame odstrániť prepisové chyby; napr. návrh uznesenia časť. B.1. "predsedovi vlády". 
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná do textu. 
MZVaEZ SR 
k Doložke zlučiteľnosti právneho predpisu s právom EÚ 
V bode 3. Problematika návrhu právneho predpisu odporúčame: 
Smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozširovaniu v rámci Spoločenstva (Ú.v.EÚ,3/zv.29) a Smernicu Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorá stanovuje stupeň štandardizácie pre rastlinné pasy, ktoré sa majú použiť pre presun určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci spoločenstva, a ktorá stanovuje podrobné postupy týkajúce sa vystavenia takých rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení (Ú. v. ES L 004, 8.1.1993) začleniť medzi „predlisabonské“ legislatívne právne akty. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
ŠÚ SR 
K názvu 
Odporúčame v názve nariadenia a úvodnej vete čl. I vypustiť slová „a dopĺňa“ a upraviť názov nariadenia podľa bodu 17 prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. 
O 
ČA 
Pripomienku akceptujeme len čiastočne, nakoľko celkovým novelizovaným znením príloh návrhu nariadenia vlády dochádza i k zmene aj doplneniu doterajšieho nariadenia vlády. 
OAP SVL ÚV SR 
Všeobecne 
1. Návrh nariadenia vlády uvádza potrebu uskutočnenia zmien v právnom poriadku Slovenskej republiky aj z dôvodu prijatia vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 707/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve. Avšak zo znenia návrhu nariadenia vlády, z jeho predkladacej a dôvodovej správy nie je zrejmé, ako sa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 707/2014 návrhom vykonáva. 
Žiadame preto predkladateľa vysvetliť, či a ako sa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 707/2014 nariadením vlády vykonáva. V prípade, ak predkladateľ dostatočne odôvodní vykonávanie tohto nariadenia, žiadame uviesť jeho správny názov v dôvodovej správe a v predkladacej správe tak, že za slovo „rizikám“ sa vloží slovo „rastlín“. 
V opačnom prípade, ak sa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 707/2014 návrhom nevykonáva, žiadame upustiť od všetkých zmien uvedených v návrhu nariadenia vlády, ktoré boli odôvodnené vykonávaním tohto nariadenia. Zároveň navrhujeme neuvádzať vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 707/2014 v predkladacej správe, v dôvodovej správe ani v transpozičnej prílohe.
O 
A 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 707/2014 sa použilo najmä v prílohe č. 6 časti C, oddiel 1, kde sa okrem územia chránenej zóny uvádza aj termín jej predĺženia, inak je vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 707/2014 a vykonávané smernice obsahovo identické, až na rozdielnosti v súvislosti s diferentnými prekladmi do slovenského jazyka. 
OAP SVL ÚV SR 
Všeobecne 
2. V návrhu nariadenia vlády, v dôvodovej správe a v predkladacej správe sa opakovane uvádza nesprávny názov smernice 2000/29/ES v platnom znení. Žiadame opraviť názov smernice tak, že namiesto slova „rozširovaniu“ sa uvedie slovo „rozšíreniu“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
Všeobecne 
3. V predloženom materiáli sa na viacerých miestach nachádza gramaticky nesprávne napísané slovo „viac krát“, ktoré žiadame opraviť na „viackrát“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K predkladacej správe 
V treťom odseku navrhujeme vypustiť zo slovného spojenia „ustanovenia a preberaných smerníc“ písmeno „a“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K všeobecnej časti dôvodovej správy 
V zmysle čl. 26 ods. 2 písm. c) Legislatívnych pravidiel vlády SR má všeobecná časť dôvodovej správy obsahovať zhodnotenie súladu nariadenia vlády s ústavou a so zákonom, na vykonanie ktorého je navrhnuté. Preto žiadame doplniť všeobecnú časť dôvodovej správy v súlade s týmto ustanovením. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 1 
Ak predkladateľ neodôvodní vykonávanie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 707/2014 predloženým návrhom, považujeme zmenu znenia § 20 nariadenia vlády za nadbytočnú. V takom prípade navrhujeme vypustiť čl. I bod 1 a následne tomu primerane upraviť číslovanie ďalších bodov v rámci čl. I. Rovnako navrhujeme upraviť znenie osobitnej časti dôvodovej správy v súvislosti s vypustením vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 707/2014 z jej obsahu. 
O 
A 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 707/2014 sa použilo najmä v prílohe č. 6 časti C, oddiel 1, kde sa okrem územia chránenej zóny uvádza aj termín jej predĺženia, inak je vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 707/2014 a vykonávané smernice obsahovo identické, až na rozdielnosti v súvislosti s diferentnými prekladmi do slovenského jazyka. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 1 
1. V časti A kapitole I. písm. a) bode 11 navrhujeme opraviť slovo „Bodie“ na „Boddie“ v súlade s prílohou I časť A oddiel I nadpis a) bod 11 smernice 2000/29/ES v platnom znení. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 1 
2. V časti B písm. a) bode 3 navrhujeme v pravom stĺpci nahradiť slovo „land“ slovom „Aland“ v súlade s prílohou I časť B nadpis a) bod 3 smernice 2000/29/ES v platnom znení. 
O 
N 
V časti B písm. a) bode 3 je uvedený názov "Aland". 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 2 
V časti A kapitole II. písm. c) bode 5 žiadame v ľavom stĺpci opraviť „Phialophoracinerescens“ na „Phialophora cinerescens“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
1. Príloha na viacerých miestach odkazuje na svoje vlastné ustanovenia. V niektorých prípadoch pri tomto odkaze uvádza okrem iného aj číslo prílohy, v niektorých prípadoch číslo prílohy neuvádza (pozri napr. časť B bod 6.4 a bod 7). V záujme zabezpečenia prehľadnosti a jednotnosti právnej úpravy navrhujeme zjednotiť systém odkazovania tak, že príloha nebude uvádzať označenie „príloha č. 4“ pri odkaze na svoje vlastné ustanovenie.  
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
2. Časť A kapitola I. body 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 39, 40 a 43 v pravom stĺpci odkazujú na „bod 15“, ktorý bol vykonávacou smernicou 2014/78/EÚ zo znenia prílohy vypustený. Vzhľadom na to, že predmetné ustanovenia odkazujú na bod, ktorý sa v prílohe nenachádza, navrhujeme vypustiť tento odkaz z ich znenia. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
3. V časti A kapitole I. bode 17 v pravom stĺpci v písm. a) žiadame opraviť slovo „krajíny“ na slovo „krajín“.  
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
4. Časť A kapitola I. bod 18 v pravom stĺpci uvádza „okrem požiadaviek uvedených v 16. bode a v prílohe č. 3“. Žiadame opraviť bod 18 tak, že bude odkazovať na „prílohu č. 3 časť A bod 16“ rovnako, ako odkazuje príloha IV časť A oddiel I bod 18 smernice 2000/29/ES v platnom znení. 
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
5. Časť A kapitola I. bod 20 v pravom stĺpci ustanovuje „uvedených v 15. a 17. bode, 1. Bode9.2“. Tento odkaz žiadame opraviť podľa prílohy IV časti A oddielu I bodu 20 smernice 2000/29/ES v platnom znení nasledovne: „uvedených v bode 17 a 19.2“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
6. V časti A kapitole I. bode 21.1 v ľavom stĺpci žiadame namiesto „z kraj n“ uviesť slovo „z krajín“. V rovnakom bode v pravom stĺpci v písmene a) žiadame namiesto „v ňich“ uviesť „v nich“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
7. V poznámke pod čiarou k odkazu 29 žiadame namiesto „ustnovujú“ uviesť „ustanovujú“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
8. V časti A kapitole I. bode 25.7 v pravom stĺpci písm. a) žiadame opraviť skloňovanie slova „zemiaky“ na „zemiaka“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
9. V časti A kapitole I. bode 32.3 žiadame v pravom stĺpci opraviť odkaz na „bod 32.“ odkazom na „bod 32.1“, nakoľko „bod 32.“ sa v prílohe nenachádza. Uvedená zmena vyplýva i z prílohy IV časti A oddielu I bodu 32.3 smernice 2000/29/ES v platnom znení. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
10. V časti A kapitole I. bode 37.1 žiadame v pravom stĺpci opraviť odkaz tak, že namiesto „v prílohe č. 3 časti A 1. bode7“ sa uvedie „v prílohe č. 3 časti A bode 17“. Navrhovaná zmena vyplýva zo znenia prílohy IV časti A oddielu I bodu 37.1 smernice 2000/29/ES v platnom znení. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
11. V časti A kapitole I. bodoch 39, 40 a 43 v pravom stĺpci navrhujeme vypustiť odkaz na „bod 38.1“, keďže tento bod bol vykonávacou smernicou 2014/78/EÚ z prílohy č. 4 vypustený. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
12. V časti A kapitole I. bode 41 žiadame nahradiť v pravom stĺpci odkaz na „bod 34.1“ odkazom na „bod 35.1“, nakoľko „bod 34.1“ sa v prílohe nenachádza a príloha IV časť A oddiel 1 bod 41 smernice 2000/29/ES v platnom znení odkazuje na „bod 35.1“.  
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
13. Časť A kapitolu I. bod 43 pravý stĺpec písm. b) žiadame opraviť tak, že namiesto „aby sú bez výskytu“ sa uvedie „aby boli bez výskytu“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
14. V časti A kapitole I. bode 46 sa na základe vykonávacej smernice 2014/78/EÚ v pravom stĺpci za písmeno c) dopĺňalo písmeno d). Predkladateľ síce prevzal text dopĺňaného písmena d), avšak bez toho, aby tento text označil ako „písm. d)“. Preto pred doplnený text žiadame vložiť označenie „písm. d)“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu.  
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
15. V časti A kapitole II. bode 6 v ľavom stĺpci žiadame slovo „PopulusL.“ upraviť do tvaru „Populus L.“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
16. V časti A kapitole II. bode 10 v pravom stĺpci v písm. b) a c) žiadame použiť namiesto „aby sú získané“ správny slovesný tvar v znení „aby boli získané“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
17. V časti A kapitole II. bode 13 v ľavom stĺpci žiadame slovo „CydoniaMill.“ upraviť do tvaru „Cydonia Mill.“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
18. V časti A kapitole II. bode 14 v ľavom stĺpci žiadame slovo „FragariaL.“ upraviť do tvaru „Fragaria L.“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
19. V časti A kapitole II. bode 19 v pravom stĺpci žiadame namiesto „úpné“ použiť slovo „úplné“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
20. V časti A kapitole II. bode 20 žiadame v pravom stĺpci v písm. a) namiesto „nesú“ použiť slová „nie sú“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
21. V časti B v bodoch 1 – 6 navrhujeme v druhom stĺpci vypustiť odkaz na „bod 1.4“, nakoľko tento bod bol vykonávacou smernicou 2014/78/EÚ z textu prílohy vypustený. V rovnakých bodoch navrhujeme vypustiť odkaz na „bod 1.6“, vzhľadom na to, že takýto odkaz neobsahuje ani preberaná smernica 2000/29/ES v prílohe IV časti B v bodoch 1 – 6. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
22. V časti B sa za bod 6.3 vkladá bod 6.4. Bod 6.4 vo svojom druhom stĺpci nesprávne odkazuje na „Prílohu č. 4 časť A kapitolu II. 1. bod“, ktorý sa tu nenachádza. Žiadame upraviť príslušný odkaz v súlade s vykonávacou smernicou 2014/83/EÚ na „časť A kapitola II. bod 2“. 
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
23. V časti B sa za bod 12 vkladá bod 12.1. Predkladateľ v druhom stĺpci bodu 12.1 uvádza nesprávny odkaz na ustanovenia tejto prílohy. Preto žiadame nahradiť „v časti A kapitole I. bode2 a v kapitole II. bode 6“ v súlade s vykonávacou smernicou 2014/83/EÚ nasledovne „v časti A kapitole I. bode 12 a v časti A kapitole II. bode 8“. 
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
24. Časť B body 15, 16 a 18 obsahujú odkaz na „bod 13“, ktorý bol smernicou 2001/33/ES zo znenia prílohy vypustený. Preto v menovaných bodoch navrhujeme vypustiť odkaz na „bod 13“. 
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná do textu. 
V uvedenom bode bolo zmenené vymenúvanie jednotlivých bodov, pristúpilo sa k odstráneniu slova "až" a prikročilo sa k jednotlivému vymenúvaniu všetkých bodov v nezmenených intervaloch. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
25. V časti B žiadame „bod 20“ premenovať na „bod 20.1“ tak, aby označenie jednotlivých bodov návrhu nariadenia zodpovedalo označeniu bodov v prílohe IV časti B smernice 2000/29/ES v platnom znení. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
26. V časti B bode 21.1 v druhom stĺpci žiadame namiesto „v prílohe č. 3 časti A 1. bode5“ uviesť „v prílohe č. 3 časti A bode 15“. Navrhovaná zmena vyplýva z prílohy IV časti B bodu 21.1 smernice 2000/29/ES v platnom znení. 
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
27. V poznámke pod čiarou k odkazu 33 žiadame za názov nariadenia vlády č. 58/2007 Z. z. doplniť „v znení neskorších predpisov“, vzhľadom na to, že predmetné nariadenie vlády bolo viackrát novelizované. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
28. V časti B bod 31 druhý stĺpec odkazuje na „prílohu č. 4 časť A kapitolu II. bod 29.1“, pričom tento bod sa v prílohe nenachádza. Žiadame upraviť predmetné ustanovenie v súlade s vykonávacou smernicou 2014/78/EÚ tak, že bude odkazovať na „časť A kapitolu II. bod 30.1“. 
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 4 
29. V časti B bod 32 druhý stĺpec uvádza „v bode 20.1, v prílohe č. 3 časti A 15. bode a v prílohe č. 4 časti A kapitole II. 15. bode“, čo však nie je v súlade s vykonávacou smernicou 2014/78/EÚ. Preto žiadame upraviť predmetné ustanovenie tak, že bude odkazovať na „časť A kapitolu II. bod 17, časť B bod 21.1, prílohu č. 3 časť A bod 15“. 
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 5 
1. V časti A kapitole I. bode 1.7, kapitole II. bode 1.10, časti B kapitole I. bode 6, kapitole II bode 7 je nesprávne uvedený odkaz v znení „drevo podľa § 3 ods. 2“, ktorý žiadame opraviť na „drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a)“. 
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 5 
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 34 žiadame opraviť citáciu nariadenia (EHS) č. 2658/87 tak, že namiesto „o tarifách a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1558/2004 (Ú. v. EÚ L 283, 2. 9. 2004)“ žiadame uviesť „o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 02) v platnom znení“.  
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 5 
3. Príloha preberá tabuľky z prílohy V smernice 2000/29/ES, ktoré používajú legislatívnu skratku „Kód KN“. Príloha nariadenia však používa označenie „Kód CN“, pre ktoré nebola v nariadení vytvorená legislatívna skratka. Preto navrhujeme nahradiť v prílohe označenie „Kód CN“ legislatívnou skratkou „Kód KN“. 
O 
N 
Pripomienku neakceptujeme, nakoľko na základe zapracovania inej pripomienky OAP SL ÚV SR, používame v danej prílohe slovné spojenie "číselný znak KN". 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 5 
4. V časti A kapitole I. bode 2.2 žiadame namiesto „uvedené v 1.bode.3.“ použiť „uvedené v bode 1.3“. Navrhovaná zmena vyplýva z prílohy V časti A oddielu I bodu 2.2 smernice 2000/29/ES v platnom znení. 
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 5 
5. Časť A kapitola II. bod 1.10.2. obsahuje tabuľku, ktorá svojím obsahom nezodpovedá obsahu tabuľky uvedenej v bode 1.10 písm. b) prílohy V smernice 2000/29/ES v platnom znení, ktorú preberá. Preto navrhujeme doplniť chýbajúce ustanovenia tabuľky podľa preberanej smernice. 
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 5 
6. V časti B kapitole I. bode 6 predkladateľ zmenil členenie bodu 6. Pôvodný „bod 6.1“ bol premenovaný na „písm. a)“ a pôvodný „bod 6.2“ bol premenovaný na „písm. b)“. Tejto zmene označenia však nebolo prispôsobené znenie súčasného „písm. a)“, ktoré vo svojej prvej odrážke odkazuje na „bod 6.2“, ktorý sa už v súčasnom návrhu nariadenia nevyskytuje pod týmto označením, ale vyskytuje sa pod označením „písm. b)“. Preto žiadame prispôsobiť obsah bodu 6 uskutočnenej zmene v jeho členení. 
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 5 
7. V časti B kapitole I. bode 6 písm. a) v druhej zarážke predkladateľ nedostatočne transponoval ustanovenia vykonávacej smernice 2014/83/EÚ. Preto žiadame, aby sa text v druhej zarážke v znení „platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom v USA alebo Arménsku“ nahradil textom „platana (platanus L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom v Arménsku, vo Švajčiarsku alebo v USA“. 
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná do textu. V slovnom spojení "platana (Platanus L.)" bolo ponechané veľké začiatočné písmeno v latinskom názve. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 5 
8. V časti B kapitole I. bode 6 písm. b) v tabuľke žiadame upraviť druhý stĺpec pri Kóde CN 4403 10 00 nasledovne: „Surové drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, ani neopracované nahrubo do štvorcových tvarov.“ Navrhovaná zmena vyplýva zo znenia vykonávacej smernice 2014/78/EÚ. 
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 5 
9. V časti B kapitole II. bode 7 písm. b) žiadame v tabuľke za „Kód CN ex 4403 10 00“ vložiť „Kód CN ex 4404“ spolu so svojím popisom v súlade s prílohou V časť B oddiel II bod 7 smernice 2000/29/ES v platnom znení. 
O 
ČA 
Kód KN ex 4404 bol na príslušné miesto doplnený, avšak nie za kód KN ex 4403 10 00 ale za kód ex 4403 99. 
OAP SVL ÚV SR 
K čl. I bodu 2 prílohe č. 14 
Nie je potrebné nahrádzať platnú transpozičnú prílohu jej novým znením. Žiadame, aby predkladateľ iba doplnil platnú transpozičnú prílohu o body 16 a 17 v nasledovnom znení: 
„16. Vykonávacia smernica Komisie 2014/78/EÚ zo 17. júna 2014, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III, IV a V 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 (Ú. v. EÚ L 183, 24. 6. 2014). 
17. Vykonávacia smernica Komisie 2014/83/EÚ z 25. júna 2014, ktorou sa menia prílohy I, II, III, IV a V 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 (Ú. v. EÚ L 186, 26. 6. 2014).“
O 
N 
Pripomienku neakceptujeme, nakoľko považujeme za prehľadnejšie a systematickejšie nahradenie celej transpozičnej prílohy novou, kompletnou.  
OAP SVL ÚV SR 
K čl. 2 
Navrhujeme opraviť slovo „nariadenia“ do správneho tvaru „nariadenie“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K doložke zlučiteľnosti 
1. V bode 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti žiadame uviesť články Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorých je problematika návrhu upravená, nasledovne: „čl. 38 – 44 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K doložke zlučiteľnosti 
2. V bode 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti predkladateľ nesprávne rozdeľuje právne záväzné akty Európskej únie medzi právne záväzné akty prijaté po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy (po 30. novembri 2009) a právne akty prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy (pred 30. novembrom 2009). Rovnako predkladateľ nerozlišuje správne medzi legislatívnymi a nelegislatívnymi aktmi Európskej únie. Preto žiadame opraviť bod 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti podľa bodu 3 písm. a) Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. V bode 3 písm. a) žiadame uviesť nasledovné: 
„sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva – po 30. novembri 2009) 
1. legislatívne akty 
2. nelegislatívne akty
1. Vykonávacia smernica Komisie 2014/78/EÚ zo 17. júna 2014, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III, IV a V 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 (Ú. v. EÚ L 183, 24. 6. 2014). 
2. Vykonávacia smernica Komisie 2014/83/EÚ z 25. júna 2014, ktorou sa menia prílohy I, II, III, IV a V 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 (Ú. v. EÚ L 186, 26. 6. 2014).
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva – do 30. novembra 2009)
1. Smernica Komisie 92/90/EHS z 3. novembra 1992, ktorou sa stanovujú povinnosti, ktorým podliehajú výrobcovia a dovozcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a ktorou sa stanovujú podrobnosti ich registrácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13). 
2. Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorou sa ustanovuje stupeň štandardizácie rastlinných pasov používaných pri premiestňovaní určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci Spoločenstva a ktorou sa ustanovujú podrobné postupy týkajúce sa vydávania rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13) v platnom znení. 
3. Smernica Komisie 93/50/EHS z 24. júna 1993, ktorá špecifikuje určité rastliny, ktoré nie sú uvedené v zozname prílohy V, časť A k smernici 77/93/EHS, ktorých výrobcovia, sklady alebo distribučné strediská vo výrobných zónach týchto rastlín musia byť uvedení v úradnom registri (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 14). 
4. Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29) v platnom znení. 
5. Nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 zo 4. júla 2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 193, 22.7.2008) v platnom znení.“
O 
A 
Pripomienka bola zapracovaná. 
OAP SVL ÚV SR 
K doložke zlučiteľnosti 
3. Vzhľadom na to, že návrhom nariadenia vlády sa preberajú 2 smernice, navrhujeme, aby aj lehoty v bode 4 písm. a) doložky zlučiteľnosti boli uvedené samostatne pre každú z preberaných smerníc. Preto predkladateľovi navrhujeme, aby v bode 4 písm. a) doložky zlučiteľnosti uviedol nasledovné: „Vykonávacia smernica 2014/78/EÚ – do 30. septembra 2014, Vykonávacia smernica 2014/83/EÚ – do 30. septembra 2014“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K doložke zlučiteľnosti 
4. Bod 4 písm. b) doložky zlučiteľnosti neobsahuje správny údaj, nakoľko lehota podľa bodu 4 písm. b) doložky zlučiteľnosti nebola do dnešného dňa určená. Preto žiadame, aby sa v tomto bode namiesto „september 2014“ uviedlo nasledovné: „lehota nebola určená“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K doložke zlučiteľnosti 
5. Žiadame vyplniť bod 6 doložky zlučiteľnosti. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K tabuľke zhody 
1. V stĺpci 5 tabuľky zhody návrhu nariadenia s vykonávacou smernicou 2014/78/EÚ a v stĺpci 5 tabuľky zhody návrhu nariadenia s vykonávacou smernicou 2014/83/EÚ žiadame opraviť číslovanie článkov nasledovne: „čl. II“ žiadame opraviť na „čl. I“ a „čl. III“ žiadame opraviť na „čl. II“, keďže súčasné číslovanie článkov v tabuľke zhody nezodpovedá predloženému návrhu nariadenia. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K tabuľke zhody 
2. V stĺpci 6 tabuľky zhody návrhu nariadenia s vykonávacou smernicou 2014/78/EÚ žiadame opraviť číslo smernice z „20147/78/EÚ“ na „2014/78/EÚ“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 
OAP SVL ÚV SR 
K tabuľke zhody 
3. Tabuľku zhody právneho predpisu s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 707/2014 žiadame vypustiť, nakoľko z Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR vyplýva, že tabuľka zhody sa vyhotovuje len vo vzťahu k smerniciam Európskej únie, a nie aj vo vzťahu k nariadeniam Európskej únie. 
O 
A 
Pripomienka bola akceptovaná. 
GP SR 
K Čl. II 
Odporúčame slovo „nariadenia“ nahradiť slovom „nariadenie“. 
O 
A 
Pripomienka zapracovaná do textu. 


