Predkladacia správa


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vypracovalo návrh nariadenia vlády o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami ako iniciatívny návrh. 
Návrh sa predkladá v súvislosti s ukončením systému mliečnych kvót (31.3.2015) a so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, keďže je potrebné prijať nové pravidlá pre zaznamenávanie informácií v sektore mlieka. Článkom 151 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa od 1. apríla 2015 ustanovuje pre prvonákupcov surového mlieka povinnosť nahlasovať príslušnému vnútroštátnemu orgánu celkové množstvo surového mlieka, ktoré im je každý mesiac dodané, pričom členské štáty majú povinnosť toto množstvo oznamovať Európskej komisii (EK). Preto sa vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1097/2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 479/2010 týkajúce sa oznámení členských štátov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ustanovili pravidlá načasovania uvedených hlásení a oznámení.
Návrh nariadenia vlády preberá do právneho poriadku Slovenskej republiky vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1097/2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 479/2010 týkajúce sa oznámení členských štátov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov. Návrh nariadenia vlády ustanovuje povinnosti prvonákupcov nahlasovať celkové množstvo surového mlieka (v kg), ktoré im je každý mesiac dodané, spolu s jeho skutočným obsahom tuku a odhadovanú cenu za surové mlieko v prebiehajúcom mesiaci a to do 15. dňa každého mesiaca Pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorá tieto údaje poskytuje EK.
Predkladaný návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky nebude byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Navrhovaný dátum účinnosti je určený tak, aby adresáti právnej úpravy mali primeraný čas na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.
Predkladaný návrh nariadenia vlády nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, ani na životné prostredie, má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.
            Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
Návrh nariadenia vlády bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktorého výsledky sú uvedené vo vyhodnotení pripomienkového konania. Návrh nariadenia vlády sa predkladá na rokovanie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky bez rozporov.


