Predbežná informácia

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


1. Podnet na vypracovanie a predloženie návrhu právneho predpisu a predpokladaný dátum predloženia na rokovanie vlády:
Návrh zákona je predkladaný ako iniciatívny materiál. Predpokladaný termín predloženia uvedeného návrhu na rokovanie vlády Slovenskej republiky je november 2006.

2. Dôvody na prijatie navrhovaného právneho predpisu a ciele prijatia návrhu právneho predpisu:
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zosúladenie právnej úpravy označení pôvodu a zemepisných označení v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov a potravín obsiahnutou v nariadení Rady (ES) č. 510/2006 zo dňa 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorým bola nahradená doposiaľ platná právna úprava označení pôvodu a zemepisných ozančení na komunitárnej úrovni.
Uvedené nariadenie v článku 5 ods. 8 predpokladá, že členské štáty Európskej únie príjmu právne predpisy, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu právneho poriadku členského štátu s nariadením do 31.marca 2007.
 Predkadaný návrh zákona v súlade s nariadením upravuje postup príslušných orgánov Slovenskej republiky v konaní o žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny podľa nariadenia, ktoré sú vyrobené, spracované alebo pripravené v Slovenskej republike na komunitárnej úrovni.

3. Predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, zamestnanosť, podnikateľské prostredie a životné prostredie:
Prijatie návrhu zákona si nevyžiada zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a samosprávnych krajov. Nepredpokladá sa negatívny dopad na zamestnanosť, podnikateľské prostredie, ani životné prostredie.

4. Zoznam právnych predpisov, ktoré bude potrebné zmeniť po prijatí návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona priamo novelizuje zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

5. Zoznam vykonávacích právnych predpisov, ktoré bude potrebné prijať po schválení návrhu právneho predpisu:
Po schválení návrhu zákona nebude treba prijať žiadne vykonávacie právne predpisy. 

6. Implementácia návrhu právneho predpisu:
Po prijatí návrhu zákona nebude potrebné vykonať žiadne zásadné opatrenia nelegislatívnej povahy.


