Predkladacia správa
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, 
ako iniciatívny návrh.
Cieľom návrhu je novelizácia príslušných ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. vo vzťahu k finalizácii notifikácií zaslaných Európskej komisii 
do decembra 2014, týkajúcich sa spresnenia určitých otázok, pokiaľ ide o priame platby. Zároveň návrh nariadenia reaguje na prebiehajúci proces prijímania metodických usmernení pre členské štáty a výklad Európskej komisie k jednotlivým ustanoveniam európskeho právneho rámca pre poskytovanie priamych platieb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb upravuje všeobecné požiadavky na poskytnutie priamych platieb, tri schémy oddelených priamych platieb, ako aj pravidlá krížového plnenia. Predkladaný návrh precizuje implementáciu nového systému priamych platieb, pokiaľ ide o niektoré minimálne požiadavky na získanie priamych platieb, ako sú požiadavky na aktívneho poľnohospodára. Má taktiež za cieľ novelizovať vybrané ustanovenia upravujúce jednotlivé postupy v rámci platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie. Návrh nariadenia spresňuje aj podmienky oprávnenosti na platbu pre mladých poľnohospodárov, pokiaľ ide o právnické osoby. Dochádza taktiež k menším úpravám formálneho charakteru. Dôvodom úpravy je najmä spresnenie právneho textu s ohľadom na jednoznačnosť výkladu.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky nie je potrebné predložiť do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Dátum nadobudnutia účinnosti návrhu nariadenia vlády je určený tak, aby žiadatelia o príjem platby boli včas oboznámení s novou právnou úpravou a mali dostatok času na podanie žiadostí o priame platby od 15. apríla 2015 do 15. mája a v dôsledku toho mohli čerpať viazané priame platby.
V nadväznosti na to sa návrh predkladá do skráteného legislatívneho konania z dôvodu hrozby značných hospodárskych škôd, ktoré by vznikli poľnohospodárom, ak by na základe výziev na predkladanie žiadostí zverejnených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou najneskôr 15. apríla 2015 nemali dostatok času na vyhotovenie a predloženie svojich žiadostí o priame platby pred posledným termínom na predkladanie žiadostí, ktorým je 15. máj 2015 v súlade s novou právnou úpravou, ktorá je predmetom predloženého návrhu.
Návrh nariadenia vlády je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými 
je Slovenská republika viazaná. 
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy tak, ako je uvedené v doložke vybraných vplyvov, nebude mať vplyv na hospodárenie obyvateľstva, na informatizáciu spoločnosti, na zamestnanosť, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť ani na podnikateľské prostredie. Návrh bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie tak, ako je uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh bol predmetom pripomienkového konania, ktorého výsledky sú uvedené vo vyhodnotení pripomienkového konania. Návrh sa predkladá s rozporom v jednej zásadnej pripomienke, ktorú uplatnila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora k § 8, ktorý sa týka vzájomnej previazanosti platby SAPS a platby za ekologizáciu.

