Uplatňovanie noriem EÚ
v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
v „Krížovom plnení“ – „Cross compliance“

OBLASŤ PODPORY
A
PRÁVNE NORMY

PODPOROVANÉ INVESTÍCIE

1. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Smernica rady 79/409/EHS z 2.4.1979 na ochranu voľne
žijúcich vtákov Implementácia:
Vyhláška MŽP SR č. 24 z 9. januára 2003 , ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny
Smernica rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979
o ochrane podzemných vôd pred
znečistením niektorými nebezpečnými látkami
Implementácia:
Zákon 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov
Vyhláška MP SR o 392/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Program
poľnohospodárskych činností vo vyhlásených
zraniteľných oblastiach
Zákon 100/2005 Z.z podrobnosti o zaobchádzaní
s nebezpečnými látkami
Zákon 555/2004 Z.z, ktorým sa mení zákon 136/2000 o
hnojivách

Kosy, mulčovače

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia skladov
chemických ochranných prípravkov
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia skladovacích
kapacít na hospodárske a priemyselné hnojivá,
silážne, senážne žľaby a veže
Rozmetadlá priemyselných a hospodárskych hnojív,
kalov a dnových sedimentov, fekálne cisterny
a aplikátory tekutých hospodárskych hnojív do pôdy
Postrekovače na aplikáciu prípravkov na ochranu
rastlín/ nesené, ťahané, samochodné/
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia čerpacích
staníc a skladov PHM vrátane ich zastrešenia.
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia čistiarní
odpadových vôd
Rozmetadlá kalov a dnových sedimentov

Smernica rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane
životného prostredia
a najmä pôdy pri použití splaškových kalov
v poľnohospodárstve
Implementácia:
Zákon 188/2003 Z.z. o aplikácií čistiarenského kalu
a dnových sedimentov
do pôdy a o doplnení zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Smernica rady 91/676/EHS z 12.decembra 1991
o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi
z poľnohospodárskych zdrojov
Implementácia :
Zákon 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov
Vyhláška MP SR o 392/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených
zraniteľných oblastiach

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia skladov
chemických ochranných prípravkov
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia skladovacích
kapacít na hospodárske a priemyselné hnojivá,
silážne, senážne žľaby a veže
Rozmetadlá priemyselných a hospodárskych hnojív,
kalov a dnových sedimentov, fekálne cisterny
a aplikátory tekutých hospodárskych hnojív do pôdy
Postrekovače na aplikáciu prípravkov na ochranu
rastlín/ nesené, ťahané, samochodné/

Kódex správnej farmárskej praxe – Nariadenie vlády SR
389/2005 o správnej farmárskej praxi
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Vyhláška 338/2005 Zb., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o postupe
pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu
vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania
pôdnych vlastností
lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy
a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na
lesných pozemkoch
Zákon 555/2004 Z.z, ktorým sa mení zákon 136/2000
o hnojivách
Zákon 555/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
136/2000 Z.z o hnojivách
Smernica rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane
prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov
a rastlín
Implementácia:
Vyhláška MŽP SR č. 24 z 9. januára 2003 , ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny
Metodický pokyn MP SR 3003/2005-620 k efektívnosti
implementácie Agroenvironmentu a životných
podmienok zvierat

2. ZDRAVIE ĽUDÍ A ZVIERAT,
IDENTIFIKÁCIA A REGISTRÁCIA
ZVIERAT
Smernica rady 92/102/EHS z 27. novembra 1992
o identifikácií a registrácií zvierat
Implementácia:
Nariadenie vlády 305/2003 Z.z. o identifikácií
a registrácií zvierat
Nariadenie komisie č. 2629/97 z 29. decembra 1997,
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania
nariadenia Rady ES č. 820/97, pokiaľ ide o ušné značky,
registre zvierat a pasy
zvierat v rámci systému identifikácie a registrácie
hovädzieho dobytka.
Implementácia:
Zákon 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákon 39/2007 o veterinárnej
starostlivosti
Výnos MP SR zo 17. decembra 2003 č. 3652/2003-100
o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii
hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra
hovädzieho dobytka
Nariadenie komisie č. 2629/97 z 29. decembra 1997,
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania
nariadenia Rady ES č. 820/97, pokiaľ ide o ušné značky,
registre zvierat a pasy zvierat v rámci systému
identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
ES1760/2000 zo 17.júla 2000,ktorým sa zriaďuje systém
identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka,
o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho
mäsa, a ktorým sa ruší nariadenie rady ES 820/97
(Ú.V.RES L 204, 11.8.2000, s, 1)
.Nariadenie Rady ES 21/2004 zo 17.decembra, ktorým
sa ustanovuje systém identifikácie a registrácie oviec
a kôz a mení a dopĺňa nariadenie (ES) 1782/2003
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a smernice 92/102/EHS

3. ZDRAVIE ĽUDÍ, ZVIERAT
A RASTLÍN
Smernica rady 91/414/EHS z 15 júla 1991 týkajúca sa
uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh
Implementácia:
Nariadenie vlády č. 531/2005 Z.z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na
ochranu rastlín na trh.
Zákon 471/2001 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č.
285/1995 Z.z.
o rastlinolekárskej starostlivosti
Zákon 163/2001 o chemických látkach a chemických
prípravkoch

Postrekovače na aplikáciu prípravkov na ochranu
rastlín (nesené, ťahané, samochodné)
Brody, bazény, umývacie rampy pre poľ. stroje a vane
na dezinfekciu strojov ako ochrana pred zavlečením
nežiaducich chorôb rastlín

Smernica rady 96/22/ES z 29. apríla 1996, ktorá sa týka
zákazu používania určitých látok s hormonálnym alebo
tyreostatickým účinkom a beta-agonistov v chove
dobytka, a ktorou sa zrušujú smernice 81/602/EHS,
88/146/EHS a 88/299/EHS

Brody, bazén a vane na dezinfekciu prepravných
prostriedkov

Implementácia:
Nariadenie vlády SR č.319/2003 Z.z., ktorým sa
upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých
látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom
a beta-agonistických látok v chove hospodárskych
zvierat
Nariadenie vlády SR č. 484/2003 Z.z., ktorým sa mení
nariadenie vlády SR č.319/2003 Z.z., ktorým sa
upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých
látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom
a beta-agonistických látok v chove hospodárskych
zvierat

Laboratória na meranie kvality mlieka
Dojárne vrátane mobilných

Nariadenie vlády 625/2004 Z.z., ktorým sa mení
nariadenie vlády SR č.319/2003 Z.z., ktorým sa
upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých
látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom
a beta-agonistických látok v chove hospodárskych
zvierat v znení nariadenia vlády č. 484/2003 Z.z.
Nariadenie ES č. 178/2002 európskeho parlamentu
a Rady z 28 januára 2002, ktoré ustanovuje všeobecné
zásady a požiadavky zákona o potravinách, zriaďuje
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ktoré
ustanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
Implementácia:
Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách, v znení
neskorších predpisov
290/1996 Z.z.,470/2000 Z.z.,553/2001 Z.z.,23/2002
Z.z.,450/2002 Z.z.,472/2003 Z.z.,546/2004 Z.z.
Nariadenie európskeho parlamentu a Rady ES č.
999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá
prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných
spongiformných encefalopatií
Implementácia:
323/2003 Z.z. o pravidlách na prevenciu, tlmenie
a eradikáciu niektorých prenosných spongiformných
encefalopatií
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4. HLÁSENIE CHORÔB
Smernica rady 85/511/EHS z 18.novembra1985, ktorou
sa zavádzajú opatrenia spoločenstva na kontrolu
slintačky a krívačky
Implementácia:
Nariadenie vlády SR č. 116/2005 o opatreniach na
kontrolu slintačky a krívačky
Smernica Rady 92/119/EHS zo 17. decembra 1992,
ktorou sa zavádzajú
všeobecné opatrenia spoločenstva na kontrolu určitých
chorôb zvierat
a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby
ošípaných
Implementácia:
Nariadenie vlády SR č. 308/2003 Z.z., ktorým sa
upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb
zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej
chorobe ošípaných
Nariadenie vlády SR č. 494/2003 Z.z., ktorým sa mení
nariadenie vlády SR
č. 308/2003 Z.z., ktorým sa upravujú opatrenia na
kontrolu niektorých chorôb
zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej
chorobe ošípaných
Smernica Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000
o osobitných opatreniach
na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčke
oviec
Nariadenie vlády SR č. 275/2003 Z.z., ktorým sa
ustanovujú opatrenia na
kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec

Brody, bazény a vane na dezinfekciu prepravných
prostriedkov a zvierat
Dopravné prostriedkyurčené výlučne na prepravu
zvierat
Boxy, kontajnery a murované stavby na dočasné
umiestnenie kadáverov
Fixačné klietky, naháňacie uličky aj prenosné na
ošetrovanie zvierat.

5. WELFARE ZVIERAT
Smernica rady 91/629/EHS z 19. novembra 1991, ktorou
sa stanovujú minimálne
normy na ochranu teliat
Implementácia:
Nariadenie vlády SR č. 730/2002 Z.z., ktorým sa
ustanovujú minimálne normy ochrany teliat
Nariadenie vlády SR č. 270/2003 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 730/2002 Z.z., ktorým
sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat
Smernica rady 91/630/EHS z 19.novembra 1991, ktorou
sa stanovujú minimálne normy pre ochranu ošípaných
Implementácia:
Nariadenie vlády SR č. 735/2002 Z.z., ktorým sa
ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných
Nariadenie vlády SR č. 325/2003 Z.z., ktorým sa mení a
dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 735/2002 Z.z., ktorým sa
ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných
Smernica rady 98/58/ES z 20. júla 1998 týkajúca sa
ochrany zvierat chovaných na
hospodárske účely
Implementácia:
Nariadenie vlády SR č. 322/2003 Z.z. o ochrane zvierat
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Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia ustajňovacích
priestorov vrátane zabudovaných technológií pri chove
teliat, nákup špeciálnych Steimannových búdok,
ohrád a kŕmnych mliečnych automatov
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia ustajňovacích
priestorov pre ošípané vrátane zabudovaných
technologických zariadení
Dopravné prostriedky určené výlučne na prepravu
zvierat
Nákup kŕmnych miešacích vozov a zastielacích vozov
a teleskopických nakladačov
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia dojární a
chladiarní, vrátane mobilných
Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba ustajňovacích
priestorov pre chov HD, oviec a kôz, koní a hydiny
Prístrešky a oplotenie (košiare) pre ochranu zvierat na
pastve vrátane napájania.

chovaných na farmárske účely
Nariadenie vlády SR č. 302/2003 Z.z., ktorým sa
stanovujú podrobnosti o ochrane
zvierat pri preprave
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