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D OL O ŽKA ZLU Č ITE ĽN OST I  

návrhu zákona s právom Európskej únie 

 

1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

  

2. Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

  

3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie 

  

a) v primárnom práve  

Hlava III čl. 38 až 44, Hlava VII – Kapitola 3 čl. 114 až 118 a Hlava XIV čl. 168 Zmluvy 

o fungovaní EÚ, 

 

b) v sekundárnom práve  

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných 

kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania 

potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky 

zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, 

(EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) 

č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 

2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 

91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o 

úradných kontrolách) (Ú. v EÚ L 95, 7.4. 2017) v platnom znení; Gestor: Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o 

poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 

smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 

2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11. 2011) v platnom 

znení; Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

- Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre 

bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 

1.2.2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15 zv. 6) v platnom znení;  

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene 

potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 34) v platnom 

znení; nariadenie 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 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení; Gestor: Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,  

 

 c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie 
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4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: 

 

 a) uviesť lehotu na preberanie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitné 

lehotu účinnosti jeho ustanovení 

Predkladaným návrhom zákona sa nepreberá žiadny právny akt Európskej únie. 

   

 

 b) uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej 

komisie alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 

258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením 

konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom 

na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe 

verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, 

Proti Slovenskej republike bolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie podľa čl. 258 - porušenie č. 2020/4004 C(2020) 3855 final z 02. 07. 2020, formálne 

oznámenie, a to: 

1. povinnosť uložená právnickým a fyzickým osobám, ktoré propagujú poľnohospodárske 

výrobky a potraviny, bez ohľadu na formu propagácie, aby zabezpečili, že najmenej 

polovica propagovaných výrobkov v danom médiu (napr. leták) je vyrobených 

v Slovenskej republike (§ 12 ods. 1 písm. q), 

2. kombinácia neprimerane vysokých pokút so zrušením odkladného účinku správnych 

odvolaní proti pokutám (§ 28 ods. 4) - k uvedenému uvádzame, že dôvod formálneho 

oznámenia v uvedenom bode bol odstránený novelou č. 198/2020 Z. z. k predmetnému 

zákonu.  

   

 c) uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej 

únie už prebraté spolu s uvedením rozsahu ich preberania, príp. potreby prijatia ďalších 

úprav, 

Predkladaným návrhom zákona sa nepreberá žiadny právny akt Európskej únie 

 

 

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie 

úplne 

    

 

 


