Príloha č.2 k Rozhodnutiu GR č. 25/2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE
BRAVČOVÉHO MÄSA

Európska komisia v dôsledku spomalenia vývozu do Číny, ďalšieho šírenia afrického moru ošípaných do
viacerých členských štátov a pretrvávajúceho vplyvu obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19 ako
aj inváziou Ruska na Ukrajinu, v dôsledku čoho došlo k prudkému poklesu vývozného dopytu po
bravčovom mäse a určitých výrobkoch z bravčového mäsa, prijala vykonávacie nariadenie Komisie
(EÚ) 2022/470 z 23. marca 2022, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie bravčového
mäsa a vopred stanovuje výška pomoci
 Bravčového mäsa s výškou pomoci podľa číselného znaku a obdobia skladovania (viď. Príloha 1)

Termín predkladania žiadostí
od 25. marca 2022 do 29. apríla 2022

Adresa podania:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Hraničná 12
815 26 Bratislava

alebo ako PDF dokument cez elektronickú podateľňu www.slovensko.sk, prostredníctvom služby „Všeobecná
agenda“, zvoľte poskytovateľa „Pôdohospodárska platobná agentúra“. Podanie je potrebné podpísať
zaručeným elektronickým podpisom. V prípade, že v PC nemáte nainštalovanú potrebnú aplikáciu, bude Vám
jej stiahnutie automaticky ponúknuté spolu aj s návodom na používanie.
Príručka pre žiadateľa o pomoc na súkromné skladovanie mäsa vrátane formulárov je dostupná na webovom
sídle platobnej agentúry (www.apa.sk) v časti Podpory – Organizácia trhu - Programy a opatrenia – Živočíšne
komodity – Súkromné skladovanie – Mäso.

V Bratislave, dňa 25. marca 2022

Ing. Dajana Maxian Rosová
na základe poverenia č. 88842/2021/160 zo dňa 31.08.2021

Príloha č. 1

Kategórie
výrobkov

Výrobky, na ktoré sa poskytuje pomoc

Kategória 1
ex 0203 11 10
Kategória 2
ex 0203 12 11
ex 0203 12 19
ex 0203 19 11
ex 0203 19 13

Polovičky trupov bez predných nôh, chvostov, obličiek, tenkej bránice a miechy
(1)
Stehná
Pliecka
Predné časti
Chrbty s krkovičkou alebo bez nej, alebo krkovičky samostatne, chrbty s bedrovou
časťou stehna alebo bez nej (2)(3)

Kategória 3
ex 0203 19 55

Nohy, pliecka, predné časti, chrbty s krkovičkou alebo bez nej, alebo krkovičky
samostatne chrbty s bedrovou časťou stehna alebo bez nej, vykostené (2)(3)

Kategória 4
ex 0203 19 15
Kategória 5

Bôčiky, celé alebo rozdelené pravouhlým rezom

ex 0203 19 55

Bôčiky, celé alebo rozdelené pravouhlým rezom bez kože a rebier

Kategória 6
ex 0203 19 55
Kategória 7
Ex0209 10 11

Časti zodpovedajúce označeniu „middles“, s kožou alebo tukom alebo bez nich,
vykostené (4)
Podkožný prasací tuk s kožou alebo bez nej (5)

(1) Pomoc sa môže poskytovať aj na polovičky trupov prezentované ako tzv. wiltshirský rez, t. j. bez hlavy,
lícnych častí, laloka, nôh, chvosta, vnútorného tuku, obličiek, pravej sviečkovice, lopatkovej kosti, hrudnej
kosti, chrbtovej kosti, panvovej kosti a bránice.
(2) Chrbty a krkovičky môžu byť s kožou alebo bez nej, ale hrúbka priliehajúcej vrstvy tuku nesmie
presahovať 25 mm.
(3) Dohodnuté množstvo sa môže vzťahovať na akúkoľvek kombináciu uvedených výrobkov.
(4) Rovnaká prezentácia ako v prípade výrobkov, ktoré patria pod číselný znak KN 0210 19 20.
(5) Čerstvé tukové tkanivo, ktoré sa ukladá pod kožou svine a prilieha k nej nezávisle od časti svine, z ktorej
pochádza; ak sa predkladá s kožou, musí byť hmotnosť tukového tkaniva väčšia ako hmotnosť kože.

