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136
ZÁKON
z 5. apríla 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných zdrojov
energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite¾ných
zdrojov energie a vysoko úèinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 492/2010 Z. z. a zákona è. 558/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa písmeno a) dopåòa bodmi 8 a 9, ktoré
znejú:
8. aerotermálna energia,
9. hydrotermálna energia..
2. V § 2 ods. 1 písm. d) sa za slovom lesníctva vypúa èiarka a vkladajú sa slová a príbuzných odvetví
vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry,.
3. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenami g) a l), ktoré
znejú:
g) geotermálnou energiou energia uloená vo forme
tepla pod pevným zemským povrchom,
h) aerotermálnou energiou energia uloená vo forme
tepla v okolitom ovzduí,
i) hydrotermálnou energiou energia uloená vo forme
tepla v povrchových vodách,
j) Národným akèným plánom pre energiu z obnovite¾ných zdrojov dokument, ktorý urèuje národné ciele
pre podiel energie z obnovite¾ných zdrojov energie
spotrebovanej v doprave a v sektore výroby elektriny, tepla a chladu v roku 2020, prièom zoh¾adòuje
vplyv
1. opatrení súvisiacich s energetickou efektívnosou
na koneènú energetickú spotrebu,
2. opatrení, ktoré sa majú prija na dosiahnutie národných cie¾ov vrátane spolupráce medzi miestnymi, regionálnymi a národnými orgánmi,
3. plánovaných tatistických prenosov alebo spoloèných projektov,
4. politík zameraných na rozvoj existujúcich zdrojov
a nových zdrojov biomasy,
5. opatrení, ktoré sa majú prija na úèely zjednoduenia administratívnych predpisov a postupov,
zabezpeèenia informovania a odbornej prípravy
fyzických osôb a zavedenia poiadaviek kritérií trvalej udrate¾nosti pre biopalivá a biokvapaliny
a obsahuje vyhodnotenie potreby vybudovania
novej infratruktúry dia¾kového zásobovania teplom a chladom,

k) tatistickým prenosom prenesenie urèitého mnostva energie z obnovite¾ných zdrojov z jedného èlenského tátu Európskej únie alebo tátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len èlenský tát), do iného
èlenského tátu,
l) spoloèným projektom spolupráca medzi dvoma alebo viacerými èlenskými tátmi a so tátmi, ktoré nie
sú èlenskými tátmi na výstavbe alebo rekontrukcii zariadenia na výrobu elektriny, tepla alebo chladu z obnovite¾ných zdrojov energie..
4. V § 2 ods. 3 písmeno e) znie:
e) èasom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do
prevádzky dátum, kedy bolo na základe kolaudaèného rozhodnutia3) povolené uívanie zariadenia výrobcu elektriny alebo kedy bola úspene vykonaná
funkèná skúka pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy (ïalej len funkèná skúka) pod¾a
toho, ktorý dátum nastane neskôr,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 82 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov..

5. V § 2 sa odsek 3 dopåòa písmenami g) a i), ktoré
znejú:
g)úèelne vyuitou elektrinou v mieste výroby spotreba
elektriny výrobcom elektriny, ktorý nie je pripojený
k distribuènej sústave, a ktorá pokrýva dopyt, ktorý
by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súae inou výrobou,
h) dia¾kovým zásobovaním teplom distribúcia tepelnej
energie vo forme pary, horúcej a teplej vody z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na vyhrievanie
priestorov alebo procesov,
i) dia¾kovým zásobovaním chladom distribúcia tepelnej energie vo forme vychladených kvapalín z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na
ochladzovanie priestorov alebo procesov,.
6. § 2 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) biokvapalinou kvapalné palivo vyrobené z biomasy
pouité na energetické úèely iné ako dopravné úèely,
vrátane elektriny, tepla a chladu,
b) emisiami skleníkových plynov poèas ivotného cyklu èisté emisie oxidu uhlièitého, metánu a oxidu
dusného, ktoré mono priradi k pohonnej látke
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a biokvapaline alebo dodanej energii, so zahrnutím
vetkých relevantných etáp od aby alebo pestovania vrátane zmien v pouívaní pôdy, prepravy a distribúcie, spracovania a spa¾ovania bez oh¾adu na to,
kde sa tieto emisie vyskytnú,
c) emisiami skleníkových plynov na jednotku energie
celková hmotnos skleníkových plynov vyjadrená ako
ekvivalent oxidu uhlièitého, ktorá sa spája s pohonnou látkou a biokvapalinou alebo dodanou energiou,
vydelená celkovým energetickým obsahom pohonnej
látky a biokvapaliny alebo dodávanej energie..
7. V § 3 sa odsek 4 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) vetku elektrinu z obnovite¾ných zdrojov energie vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým intalovaným výkonom nad 10 MW, ak podiel
obnovite¾ných zdrojov energie v palive je vyí ako
30 % a podiel tepla dodaného na technologické úèely je najviac 40 % z vyuite¾ného tepla..
8. V § 3 odsek 7 znie:
(7) Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spa¾ovaním alebo spoluspa¾ovaním biomasy alebo
spa¾ovaním alebo spoluspa¾ovaním biokvapaliny, sa na
úèely výpoètu pod¾a odseku 4 písm. a) a g) zapoèíta
mnostvo elektriny vyrobené z biomasy alebo biokvapaliny kombinovanou výrobou urèené pod¾a § 19 ods. 1
písm. a), ak biomasa spåòa poiadavky a parametre kvality a biokvapalina spåòa kritériá trvalej udrate¾nosti.
Ustanovenie prvej vety sa nepouije pre spa¾ovanie komunálnych odpadov s maximálnym podielom biologicky
rozloite¾nej zloky odpadov do 55 % vrátane..
9. § 3 sa dopåòa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
(9) Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré vyrába
elektrinu spa¾ovaním bioplynu získaného anaeróbnou
fermentáciou a ktorý z roènej výroby tepla nevyuije
najmenej 50 % na dodávku vyuite¾ného tepla, sa cena
elektriny pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) zniuje o 30 %. Spôsob výpoètu roènej výroby tepla ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(10) Pri zariadení výrobcu elektriny, ktorý vyrába
elektrinu vysoko úèinnou kombinovanou výrobou, má
výrobca elektriny právo na uplatnenie doplatku na
elektrinu vyrobenú z biometánu. Výka doplatku sa vypoèíta z ceny elektriny zvýenej o 15 % k cene elektriny
pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) pre výrobcu bioplynu v zariadení s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW..
10. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 3a
Spôsob podpory a podmienky podpory biometánu
(1) Podpora biometánu sa zabezpeèuje
a) prednostnou distribúciou biometánu,
b) vydaním potvrdenia o mnostve biometánu.
(2) Podporu pod¾a odseku 1 si výrobca biometánu
uplatòuje na základe potvrdenia o pôvode biometánu.
(3) Podpora pod¾a odseku 1 písm. b) sa vzahuje na
obdobie 15 rokov od roku uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky..
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11. V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová vydané
na nasledujúci kalendárny rok.
12. V § 4 sa odsek 5 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) predloi údaje o mnostve plynu pouitého na výrobu elektriny a výpoèet mnostva elektriny vyrobenej
vysoko úèinnou kombinovanou výrobou, ak ide
o kombinovanú výrobu ve¾kých výkonov, ktorá vyuíva plyn ako palivo, ministerstvu a úradu kadoroène najneskôr do 25. januára za predchádzajúci
kalendárny rok..
13. V § 4 ods. 8 druhej vete sa za slová vyrobená
z biometánu vkladajú slová kombinovanou výrobou,
urèené pod¾a § 19 ods. 1 písm. a).
14. V § 4 odsek 10 znie:
(10) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý
si uplatòuje podporu pod¾a § 3 ods. 1 písm. b) a mnostvo elektriny poèíta pod¾a § 3 ods. 4 písm. a), b), f) alebo g) je povinný doda prevádzkovate¾ovi regionálnej
distribuènej sústavy, u ktorého si uplatòuje podporu,
celý objem vyrobenej elektriny, okrem regulaènej elektriny dodanej pre potreby prevádzkovate¾a prenosovej
sústavy alebo elektriny dodanej bez pouitia regionálnej distribuènej sústavy..
15. V § 5 ods. 1 sa slová § 3 ods. 1 písm. b) a c) nahrádzajú slovami § 3 ods. 1 písm. b), c) a d).
16. Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12) § 12 ods. 1 zákona è. 276/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

17. V § 5 ods. 8 sa slová pre výpoèet regulovanej
ceny za prístup do distribuènej sústavy a za distribúciu
elektriny nahrádzajú slovami zoh¾adnené pod¾a odseku 1.
18. § 5 sa dopåòa odsekmi 12 a 14, ktoré znejú:
(12) Prevádzkovate¾ regionálnej distribuènej sústavy si uplatòuje u výrobcu elektriny vrátenie doplatku
za elektrinu z obnovite¾ných zdrojov energie, ktorá bola
fakturovaná a
a) nebola vyrobená výrobcom elektriny,
b) bola vyrobená výrobcom elektriny, ale nevzahuje sa
na òu podpora doplatkom, alebo
c) bola vyrobená výrobcom elektriny, ale výrobca elektriny previedol záruku pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie vzahujúcu sa na túto vyrobenú elektrinu na iného úèastníka trhu s elektrinou.
(13) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy poskytne
výrobcovi elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie,
ktorý iada o pripojenie, informácie o
a) odhadovaných nákladoch súvisiacich s pripojením,
b) harmonograme prijatia a spracovania iadostí o pripojenie do sústavy,
c) harmonograme pre kadé navrhované pripojenie do
sústavy.
(14) Prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, do ktorého sústavy má by zariadenie výrobcu elektriny pripojené, je povinný vykona funkènú skúku do 30 dní odo
dòa doruèenia iadosti výrobcu elektriny. Ak zariadenie výrobcu elektriny spåòa technické podmienky na
pripojenie do sústavy, prevádzkovate¾ distribuènej
sústavy vydá výrobcovi elektriny doklad o úspenom
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vykonaní funkènej skúky do 10 dní odo dòa jej vykonania. Funkèná skúka sa nevyaduje, ak zariadenie
výrobcu elektriny nebude pripojené do sústavy. Spôsob
a podmienky vykonania funkènej skúky urèí prevádzkový poriadok prevádzkovate¾a distribuènej sústavy..
19. V § 6 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) plnenie kritérií trvalej udrate¾nosti, ak sa na výrobu elektriny pouila biokvapalina..
20. V § 6 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) rozsah investièných nákladov na rekontrukciu alebo modernizáciu..
21. V § 6 odsek 4 znie:
(4) Úrad zvýi cenu elektriny pod¾a odseku 3 na jeden kalendárny rok príplatkom, ktorý zoh¾adòuje výrazné zvýenie ceny vstupných surovín v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktoré sa pouili na výrobu
elektriny..
22. V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Odsek 5 sa nepouije, ak poskytnutá podpora
z podporných programov financovaných zo tátneho
rozpoètu bola pouitá na realizáciu opatrení na zabezpeèenie plnenia emisných limitov zariadení pod¾a osobitného predpisu.15a).
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 4 ods. 2 zákona è. 137/2010 Z. z. o ovzduí..

23. § 7 vrátane nadpisu znie:
§ 7
Potvrdenie o pôvode elektriny
z obnovite¾ných zdrojov energie
(1) Potvrdenie o pôvode elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie, ktoré predkladá výrobca elektriny prevádzkovate¾ovi regionálnej distribuènej sústavy, slúi
na preukázanie práva na podporu pod¾a § 3.
(2) Potvrdenie o pôvode elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie vydá úrad výrobcovi elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie na základe iadosti, ak spåòa
podmienky na získanie podpory pod¾a § 3 a mnostvo
elektriny uvedenej v iadosti zodpovedá oèakávaným
monostiam zariadenia. Potvrdenie o pôvode elektriny
z obnovite¾ných zdrojov energie úrad vydá v lehote
30 dní po doruèení úplnej iadosti. Ak iados nie je
úplná, úrad vyzve iadate¾a, aby v ním urèenej lehote
iados doplnil. Ak iados v urèenej lehote iadate¾ nedoplní, úrad konanie zastaví a potvrdenie o pôvode
elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie nevydá.
(3) Potvrdenie o pôvode elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie sa vydáva výrobcovi elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie
a) na obdobie, na ktoré má pod¾a tohto zákona nárok
na podporu, alebo
b) za predchádzajúci kalendárny rok, ak vyrába elektrinu spa¾ovaním alebo spoluspa¾ovaním biomasy,
spa¾ovaním alebo spoluspa¾ovaním biokvapaliny
alebo spotrebou biometánu.

Èiastka 43

(4) Potvrdenie o pôvode elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie úrad vydá na obdobie jedného kalendárneho roka aj výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou, ktorý
a) k iadosti priloí zmluvu o dodávke plynu s výrobcom biometánu a predpokladaný odber biometánu
na prísluný kalendárny rok, alebo
b) preukáe spotrebu biometánu.
(5) iados o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny
z obnovite¾ných zdrojov energie obsahuje
a) pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno
a priezvisko tatutárneho orgánu alebo mená
a priezviská èlenov tatutárneho orgánu a pri fyzickej osobe-podnikate¾ovi obchodné meno a miesto
podnikania; ak bolo výrobcovi elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie pridelené identifikaèné èíslo,
uvedie aj to,
b) miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky
alebo dátum rekontrukcie alebo modernizácie
technologickej èasti energetického zariadenia,
c) obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny
z obnovite¾ných zdrojov energie poaduje,
d) miesto, typ a intalovaný výkon zariadenia a oznaèenie odberného miesta,
e) pecifikáciu obnovite¾ného zdroja energie, z ktorého
je elektrina vyrobená,
f) plán výroby elektriny v zariadení na výrobu elektriny za obdobie, na ktoré sa poaduje potvrdenie
o pôvode elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie
alebo mnostvo elektriny vyrobenej za kalendárny
rok, ak ide o potvrdenie o pôvode elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok,
g) pri spa¾ovaní alebo spoluspa¾ovaní biomasy alebo
spa¾ovaní alebo spoluspa¾ovaní biokvapaliny mnostvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, urèené pod¾a § 19 ods. 1 písm. a),
h) pri spotrebe biometánu mnostvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, urèené pod¾a § 19
ods. 1 písm. a) a mnostvo spotrebovaného biometánu,
i) percentuálne vyjadrenú podporu zo tátneho rozpoètu a jej výku,
j) pecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výku
nákladov na výrobu jednej megawatthodiny.
(6) Prílohou k iadosti pod¾a odseku 5 je
a) kolaudaèné rozhodnutie,3) ktorým výrobca elektriny
preukazuje dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekontrukcie alebo modernizácie
technologickej èasti energetického zariadenia,
b) doklad o úspenom ukonèení funkènej skúky zariadenia výrobcu elektriny, ak zariadenie výrobcu
elektriny bolo pripojené do sústavy,
c) pri zariadení výrobcu elektriny vyuívajúcom ako
zdroj slneènú energiu osvedèenie pod¾a osobitného
predpisu,13) alebo potvrdenie o zaèatí stavebného
konania pod¾a osobitného predpisu.15b)
(7) Potvrdenie o pôvode elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie obsahuje
a) identifikaèné údaje výrobcu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie pod¾a odseku 5 písm. a),
b) typ a intalovaný výkon zariadenia,
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c) dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo rekontrukcie alebo modernizácie technologickej èasti
energetického zariadenia,
d) pecifikáciu obnovite¾ného zdroja energie, z ktorého
je elektrina vyrobená,
e) miesto výroby a mnostvo elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie za obdobie, na ktoré sa
potvrdenie o pôvode elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie vydáva,
f) pri spa¾ovaní alebo spoluspa¾ovaní biomasy alebo
spa¾ovaní alebo spoluspa¾ovaní biokvapaliny mnostvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, urèené pod¾a § 19 ods. 1 písm. a),
g) pri spotrebe biometánu mnostvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, urèené pod¾a § 19 ods. 1
písm. a) alebo spôsob výpoètu mnostva elektriny
z biometánu,
h) výku investiènej pomoci zo tátneho rozpoètu.
(8) Ak sa zmenia náleitosti uvedené v odseku 5, na
základe ktorých bolo potvrdenie vydané, výrobca elektriny je povinný do 30 dní od zmeny náleitostí poiada
o vydanie nového potvrdenia o pôvode elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie.
(9) Výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu z biometánu alebo spa¾ovaním alebo spoluspa¾ovaním biomasy alebo spa¾ovaním alebo spoluspa¾ovaním biokvapaliny je povinný na úèel vyporiadania doplatku
a) do 31. januára kalendárneho roka poiada úrad
o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny
rok,
b) do 15. marca kalendárneho roka predloi prevádzkovate¾ovi regionálnej distribuènej sústavy potvrdenie o pôvode elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok.
(10) Úrad vedie evidenciu o vydaných potvrdeniach
o pôvode elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie
a o skutoènej dodávke elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15b znie:

15b) Zákon è. 50/1976 Zb..

24. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Záruka pôvodu elektriny
z obnovite¾ných zdrojov energie
(1) Záruka pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov
energie je doklad, e elektrina bola vyrobená z obnovite¾ných zdrojov energie a pouíva sa na úèely preukázania, e daný podiel elektriny bol vyrobený z obnovite¾ných zdrojov energie.
(2) Záruku pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov
energie vydá úrad v elektronickej podobe pre kadú
megawatthodinu výrobcovi elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie, ak
a) je iadate¾ zaregistrovaný v elektronickej databáze,
ktorú vedie úrad,
b) iadate¾ uvedie vetky údaje na vyplnenie elektronickej databázy a
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c) údaje iadate¾a boli overené úradom.
(3) iados o registráciu v elektronickej databáze
obsahuje náleitosti pod¾a § 7 ods. 5. Ak iados nie je
úplná, úrad vyzve iadate¾a, aby v ním urèenej lehote
iados doplnil. Ak iadate¾ v urèenej lehote iados nedoplní, úrad konanie zastaví a iadate¾a v elektronickej
databáze nezaregistruje.
(4) Úrad
a) eviduje záruky pôvodu elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie v elektronickej databáze,
b) zruuje záruku pôvodu elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie,
c) vykonáva doh¾ad nad prevodom záruky pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie.
(5) Záruku pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie mono poui iba do 12 mesiacov od dátumu
výroby elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie.
(6) Záruku pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie mono previes na iného úèastníka trhu
s elektrinou na základe zmluvy o prevode záruky pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie. Mnostvo
elektriny zodpovedajúce zárukám pôvodu elektriny
z obnovite¾ných zdrojov energie, ktoré dodávate¾
elektriny15c) previedol na iného úèastníka trhu s elektrinou sa odpoèíta z podielu elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie v jeho dodávke elektriny.
(7) Na elektrinu, ktorá zodpovedá prevedenej záruke pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie, sa
nevzahuje podpora pod¾a § 3 ods. 1 písm. c).
(8) Záruka pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie sa po pouití dodávate¾om elektriny alebo
koncovým odberate¾om elektriny15d) zruí.
(9) Záruka pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie obsahuje
a) zdroj energie, z ktorého bola elektrina vyrobená,
b) poèiatoèný a koncový dátum výroby elektriny,
c) oznaèenie, miesto, technológiu a celkový intalovaný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina vyrobená,
d) výku investiènej pomoci alebo inej podpory z národného systému podpory a druh systému podpory,
ak ju zariadenie výrobcu elektriny získalo,
e) dátum uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do
prevádzky a dátum ukonèenia rekontrukcie alebo
modernizácie technologickej èasti energetického zariadenia výrobcu elektriny,
f) dátum a tát vydania,
g) identifikaèné èíslo,
h) ïalie informácie na úèely evidencie, ktorú vedie
úrad.
(10) Záruku pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie vydá úrad aj výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou, ak k iadosti priloí potvrdenie o pôvode elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie a preukáe
spotrebu biometánu.
(11) Záruka pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie, ktorá bola vydaná v inom èlenskom táte
na základe mechanizmu zaruèujúceho presnos a spo¾ahlivos vydávania záruk pôvodu, sa uznáva na úèely
tohto zákona. Záruku pôvodu elektriny z obnovite¾-
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ných zdrojov energie vydanú v inom èlenskom táte
môe úrad odmietnu uzna, ak existujú opodstatnené
pochybnosti o jej presnosti, spo¾ahlivosti alebo vierohodnosti. V takom prípade úrad preverí pravos záruky
pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie a vyzve iadate¾a, aby v ním urèenej lehote pochybnosti
odstránil. Ak v urèenej lehote nebudú pochybnosti odstránené, úrad záruku pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie neuzná a neumoní jej prevod.
(12) Ak úrad záruku pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie pod¾a odseku 11 neuzná, oznámi
dôvody neuznania ministerstvu, ktoré informuje Európsku komisiu o dôvodoch neuznania záruky pôvodu
elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie vydanej
v inom èlenskom táte..
Poznámky pod èiarou k odkazom 15c a 15d znejú:

15c) § 2 písm. b) bod 19 zákona è. 656/2004 Z. z.
15d
) § 2 písm. b) bod 22 zákona è. 656/2004 Z. z..

25. V § 8 sa odsek 2 dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) vyhlásenie o splnení povinnosti pod¾a § 4 ods. 11..
26. V § 8 odsek 3 znie:
(3) Prílohou k iadosti je
a) plán výroby elektriny a výpoèet mnostva elektriny
vyrobenej kombinovanou výrobou,
b) kolaudaèné rozhodnutie,3) ktorým výrobca elektriny
vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou výrobou
preukazuje dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekontrukcie alebo modernizácie
technologickej èasti energetického zariadenia a doklad o úspenom ukonèení funkènej skúky zariadenia výrobcu elektriny..
27. V § 8 ods. 10 prvá veta znie:
Záruka pôvodu elektriny z vysoko úèinnej kombinovanej výroby, ktorá bola vydaná v inom èlenskom táte
na základe mechanizmu zaruèujúceho presnos a spo¾ahlivos vydávania záruk pôvodu, sa uznáva ako potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko úèinnou
kombinovanou výrobou na úèely tohto zákona..
28. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9a
Výpoèet národného cie¾a
a oznamovacia povinnos ministerstva
(1) Národný cie¾ je podiel energie z obnovite¾ných
zdrojov, ktorý je urèený v Národnom akènom pláne pre
energiu z obnovite¾ných zdrojov.
(2) Pri výpoète národného cie¾a sa zoh¾adnia tatistické prenosy medzi èlenskými tátmi, spoloèné projekty
medzi èlenskými tátmi a spoloèné projekty so tátmi,
ktoré nie sú èlenskými tátmi (ïalej len tretími tátmi).
(3) Ministerstvo oznámi Európskej komisii opatrenia
pre tatistický prenos urèitého mnostva energie z obnovite¾ných zdrojov energie vrátane informácie zahàòajúcej cenu energie, najneskôr tri mesiace po uplynutí
kalendárneho roka, v ktorom sú tieto opatrenia úèinné.
(4) Ministerstvo oznámi Európskej komisii podiel
alebo mnostvo elektriny, tepla alebo chladu z obnovite¾ných zdrojov energie, ktoré bolo vyrobené v rámci
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spoloèného projektu s iným èlenským tátom v zariadení uvedenom do prevádzky po 25. júni 2009 alebo
bolo vyrobené zo zvýenej kapacity zariadenia, ktoré
bolo rekontruované po 25. júni 2009. Spoloèný projekt môe presiahnu rok 2020 a obdobie zapoèítania
energie zo spoloèného projektu do národného cie¾a nesmie presiahnu rok 2020.
(5) Oznámenie pod¾a odseku 4 nesmie ministerstvo
zmeni alebo vzia spä bez súhlasu èlenského tátu,
ktorý oznámenie podáva, alebo èlenského tátu, v prospech ktorého sa oznámenie podáva.
(6) Ministerstvo do troch mesiacov po skonèení kalendárneho roka, poèas ktorého sa má elektrina, teplo
alebo chlad vyrobené v zariadení na vyuívanie obnovite¾ných zdrojov energie zapoèíta do národného cie¾a
iného èlenského tátu, oznámi Európskej komisii
a èlenskému tátu, v prospech ktorého sa oznámenie
podalo,
a) celkové mnostvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného poèas kalendárneho roka z obnovite¾ných
zdrojov energie zariadením, ktoré bolo predmetom
oznámenia pod¾a odseku 4,
b) mnostvo elektriny, tepla alebo chladu vyrobeného
poèas kalendárneho roka z obnovite¾ných zdrojov
energie zariadením, ktoré sa má zapoèíta do národného cie¾a iného èlenského tátu.
(7) Ministerstvo oznámi Európskej komisii podiel
alebo mnostvo elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie, ktoré sa zapoèíta do národného cie¾a, ak je do národného cie¾a zapoèítavaný podiel alebo mnostvo elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie vyrobenej na
území tretieho tátu. Ak ide o viac ako jeden èlenský
tát, Európskej komisii sa oznámi aj rozdelenie tohto
podielu alebo mnostva medzi èlenské táty.
(8) Oznámenie pod¾a odseku 7 nesmie ministerstvo
zmeni alebo vzia spä bez súhlasu tretieho tátu, ktorý uznáva spoloèný projekt.
(9) Ministerstvo do troch mesiacov po skonèení kalendárneho roka, poèas ktorého sa má elektrina vyrobená z obnovite¾ných zdrojov energie v treom táte zapoèíta do národného cie¾a, oznámi Európskej komisii
a tretiemu tátu, ktorý uznal spoloèný projekt,
a) celkové mnostvo elektriny vyrobenej poèas kalendárneho roka z obnovite¾ných zdrojov energie zariadením, ktoré bolo predmetom oznámenia pod¾a odseku 7,
b) mnostvo elektriny vyrobenej poèas kalendárneho
roka z obnovite¾ných zdrojov energie zariadením,
ktoré sa má zapoèíta do jeho národného cie¾a pod¾a
odseku 7,
c) preukázanie splnenia podmienok pre elektrinu vyrobenú z obnovite¾ných zdrojov energie v treom táte..
29. V § 10 odsek 1 znie:
(1) Výrobca biometánu má právo
a) uzatvori s prevádzkovate¾om distribuènej siete
zmluvu o prístupe do distribuènej siete, zmluvu
o pripojení k distribuènej sieti a zmluvu o distribúcii
biometánu, ak sú splnené technické podmienky
a obchodné podmienky10) prístupu a pripojenia
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k distribuènej sieti a technické podmienky distribúcie plynu prevádzkovate¾a distribuènej siete,
b) na prednostnú a povinnú distribúciu biometánu
prevádzkovate¾om distribuènej siete,
c) na vydanie potvrdenia o pôvode biometánu pod¾a § 12,
d) na potvrdenie o mnostve biometánu pod¾a § 12a,
ktoré vydá na poiadanie za kadý kalendárny mesiac prevádzkovate¾ distribuènej siete..
30. V § 10 ods. 2 písm. d) sa za slovo zabezpeèi
vkladá slovo kontinuálne.
31. V § 11 ods. 2 sa vypúa druhá veta.
32. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 11a
Prípojka zariadenia na výrobu biometánu
(1) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je na základe písomnej iadosti povinný prednostne pripoji výrobcu
biometánu do distribuènej siete. Náklady na vybudovanie prípojky do distribuènej siete znáa v rozsahu 75 %
skutoèných nákladov prevádzkovate¾ distribuènej siete. Výrobca biometánu znáa náklady na vybudovanie
prípojky do distribuènej siete v rozsahu 25 % skutoèných nákladov; najviac vak 250.000,- EUR. Ak dåka
prípojky, ktorú je potrebné vybudova prekroèí tyri kilometre, výrobca biometánu uhradí náklady spojené
s vybudovaním prípojky nad tyri kilometre v plnej výke. Písomná iados výrobcu biometánu o pripojenie do
distribuènej siete obsahuje údaje o mnostve biometánu na distribúciu a navrhované miesto pripojenia zo
strany iadate¾a.
(2) Za prípojku sa povauje plynové zariadenie, ktoré
spája zariadenie výrobcu biometánu s existujúcou distribuènou sieou vrátane vetkých technických a technologických zariadení potrebných na zabezpeèenie pripojenia a distribúciu biometánu.
(3) Prípojku zriaïuje prevádzkovate¾ distribuènej
siete alebo iadate¾. Prípojka je majetkom prevádzkovate¾a distribuènej siete.
(4) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je povinný na
svojom webovom sídle zverejni veobecné podmienky
pripojenia zariadenia na výrobu biometánu do distribuènej siete.
(5) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je povinný od
doruèenia iadosti o pripojenie zariadenia výrobcu biometánu do distribuènej siete v lehote 30 kalendárnych
dní písomne oznámi iadate¾ovi vetky podmienky pripojenia v poadovanej lokalite spolu s predbenou kalkuláciou nákladov pripojenia pod¾a odseku 1. Ak je iados výrobcu biometánu o pripojenie zariadenia
výrobcu biometánu neúplná alebo nezrozumite¾ná,
prevádzkovate¾ distribuènej siete v lehote 15 kalendárnych dní od doruèenia iadosti vyzve iadate¾a, aby
svoju iados doplnil. Prevádzkovate¾ distribuènej siete
uvedie, aké informácie na doplnenie iadosti poaduje.
Po doplnení iadosti je prevádzkovate¾ distribuènej
siete povinný oznámi podmienky pripojenia a predbenú
kalkuláciu nákladov v lehote 30 dní.
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(6) Podmienky pripojenia zariadenia výrobcu biometánu pod¾a odseku 5 obsahujú:
a) predbenú kalkuláciu vybudovania prípojky,
b) èasový harmonogram vybudovania prípojky,
c) poiadavky prevádzkovate¾a distribuènej siete na
iadate¾a, ktoré je povinný vykona,
d) predpokladaný termín zaèatia stavebných prác,
e) predpokladaný termín ukonèenia stavebných prác,
f) predpokladaný termín uvedenia prípojky do prevádzky,
g) návrh zmluvy o pripojení.
(7) Prevádzkovate¾ distribuènej siete je povinný na
poiadanie výrobcu biometánu bezodkladne zdôvodni
náklady na stavbu prípojky zariadenia výrobcu biometánu.
(8) Ak prevádzkovate¾ distribuènej siete odmietne
iados výrobcu biometánu o pripojenie, je povinný
oznámi dôvody odmietnutia pripojenia. Pripojenie výrobcu biometánu nemôe prevádzkovate¾ distribuènej
siete odmietnu z dôvodu nedostatku kapacity siete, ak
to umoòujú technické podmienky pripojenia k distribuènej sieti. Pokia¾ je odmietnuté pripojenie v iadanom bode pripojenia, je prevádzkovate¾ distribuènej
siete povinný ponúknu iný bod pripojenia, ktorý naplní v rámci ekonomickej únosnosti èo najefektívnejie
zámery predloeného projektu..
33. V § 12 ods. 2 písm. d) sa vypúajú slová vrátane
uvedenia podielu biomasy dopestovanej na ornej
pôde.
34. V § 12 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) rok uvedenia zariadenia na výrobu bioplynu, z ktorého je biometán vyrábaný, do prevádzky..
35. V § 12 ods. 6 písm. d) sa vypúajú slová vrátane
uvedenia podielu biomasy dopestovanej na ornej
pôde.
36. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 12a
Potvrdenie o mnostve biometánu
(1) Potvrdenie o mnostve biometánu je doklad, e
plyn je vyrobený z obnovite¾ného zdroja energie a pouíva sa na preukázanie mnostva biometánu.
(2) Potvrdenie o mnostve biometánu vydá prevádzkovate¾ distribuènej siete, do ktorej je výrobca biometánu pripojený, v elektronickej podobe výrobcovi biometánu za kadú megawatthodinu dodaného biometánu
do distribuènej siete.
(3) Potvrdenie o mnostve biometánu sa eviduje
v elektronickej databáze.
(4) Úrad
a) zruuje potvrdenie o mnostve biometánu,
b) vykonáva doh¾ad nad prevodom potvrdenia o mnostve biometánu.
(5) Prevod potvrdenia o mnostve biometánu na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou sa uskutoèní,
ak výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou
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a) výrobca biometánu dodá biometán na základe zmluvy o dodávke plynu alebo
b) prevádzkovate¾ distribuènej siete predá potvrdenie
o mnostve biometánu.
(6) Spotreba biometánu sa preukazuje prevodom potvrdenia o mnostve biometánu na výrobcu elektriny
kombinovanou výrobou a spotrebou plynu, ktorá zodpovedá potvrdeniu o mnostve biometánu v technológii
kombinovanej výroby.
(7) Potvrdenie o mnostve biometánu sa zruí, ak výrobca elektriny kombinovanou výrobou vyrobí elektrinu
z biometánu. Výrobu elektriny z biometánu potvrdzuje
úrad potvrdením o pôvode elektriny z obnovite¾ných
zdrojov energie..
37. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 13a
Osvedèenie pre intalatérov
(1) Osvedèenie pre intalatérov je potvrdenie o preukázaní poadovaného vzdelania, uznaní odbornej praxe a úspenom vykonaní skúky.
(2) Osvedèenie pre intalatérov sa vydá fyzickým osobám, ktoré intalujú
a) kotly a pece na biomasu,
b) fotovoltické a slneèné tepelné systémy,
c) plytké geotermálne systémy a
d) tepelné èerpadlá.
(3) Vzdelanie sa preukazuje dokladom o skonèení
a) stredného odborného vzdelania technického zamerania,
b) úplného stredného odborného vzdelania technického zamerania,
c) úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným túdiom technického zamerania, alebo
d) vysokokolského vzdelania v technickom tudijnom
odbore.
(4) Odborná prax sa preukazuje dokladom o vykonaní roènej odbornej praxe v energetike. Ak zamestnávate¾, u ktorého iadate¾ vykonával odbornú prax v energetike, zanikol, iadate¾ môe nahradi doklad
o odbornej praxi èestným vyhlásením.
(5) Skúku pod¾a odseku 1 mono vykona po absolvovaní odbornej prípravy pred skúobnou komisiou
zriadenou ministerstvom.
(6) Odbornú prípravu zabezpeèuje právnická osoba,
ktorá získala akreditáciu na vzdelávací program pod¾a
osobitného predpisu17aa) v rozsahu odbornej prípravy
ustanovenej pod¾a § 19 ods. 1 písm. h) a má technické
vybavenie na zabezpeèenie praktickej odbornej prípravy, vrátane zodpovedajúcich laboratórnych zariadení.
(7) Osvedèenie pre intalatérov vydáva ministerstvo.
Platnos osvedèenia pre intalatérov je pä rokov
a automaticky sa jedenkrát predluje o pä rokov, ak
sa drite¾ osvedèenia pre intalatérov zúèastní na aktualizaènej odbornej príprave. Aktualizaènú odbornú prípravu je povinná kadoroène zabezpeèi právnická osoba vykonávajúca odbornú prípravu pod¾a odseku 6.
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(8) Poskytovanie informácií pre verejnos o systéme
ude¾ovania osvedèení pre intalatérov zabezpeèuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
(9) Osvedèenie pre intalatérov vydané v inom èlenskom táte sa uznáva aj v Slovenskej republike..
Poznámka pod èiarou k odkazu 17aa znie:

17aa) § 9 zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

38. § 14 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Ak Európska komisia nerozhodne inak, ministerstvo predloí Európskej komisii do 30. júna prísluného
kalendárneho roka upravený Národný akèný plán pre
energiu z obnovite¾ných zdrojov, ak poèas dvoch bezprostredne predchádzajúcich rokov bol podiel energie z obnovite¾ných zdrojov nií ako mnostvo uvedené v Národnom akènom pláne pre energiu z obnovite¾ných zdrojov.
(5) Ministerstvo zabezpeèuje rokovania s inými èlenskými tátmi o tatistickom prenose energie z obnovite¾ných zdrojov alebo o vytvorení spoloèného projektu
zameraného na vyuitie energie z obnovite¾ných zdrojov a informácie o nich predkladá na poiadanie Európskej komisii..
39. V § 14a ods. 2 písm. a) sa za slovami osobitného
predpisu vypúa odkaz 17b.
40. V § 14a ods. 2 písm. d) znie:
d) je iná ako pod¾a osobitného predpisu,17b) ak uvádza
na trh pohonné látky iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) a c)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 17b znie:

17b) § 19 a 20 a 25 zákona è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani
z minerálneho oleja v znení neskorích predpisov a § 18 a 22
zákona è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene
a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorích predpisov..

41. V §14a ods. 3 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
Na úèely prílohy è.1 sa biodieselom rozumie metylester mastných kyselín vyrobený z èistého rastlinného
oleja, zo ivoèíneho tuku a z opotrebovaných kuchynských olejov a tukov, alebo z ich zmesí, ak spåòa poiadavky na jeho kvalitu pecifikované v § 2, ods. 4
písm. b) tohto zákona..
42. § 14a sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Na úèely odseku 1 sa do výpoètu referenènej hodnoty zapoèítavajú len biopalivá, ktoré spåòajú kritériá
trvalej udrate¾nosti..
43. § 14a sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Povinnosti pod¾a odsekov 1, 2, 3, 5, 6 a 8 sa nevzahujú na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá
uvádza na trh pohonnú látku, ktorá je 100 % biopalivom..
44. Za § 14a sa vkladajú § 14b a 14e, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 14b
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
(1) Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
je doklad, e prísluný podiel alebo mnostvo biopaliva
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alebo biokvapaliny bolo vyrobené v súlade s kritériami
trvalej udrate¾nosti pod¾a osobitného predpisu.
(2) Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
vydáva právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a
§ 14a ods. 2 uvádzajúca na trh pohonné látky s obsahom biopalív vrátane pohonných látok, ktoré sú 100 %
biopalivom a právnická osoba alebo fyzická osoba uvádzajúca na trh biokvapalinu.
(3) Prílohou potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny na úèely jeho overenia pod¾a odseku 4 je vyhlásenie pestovate¾a alebo dodávate¾a biomasy o splnení podmienok urèených na výrobu základnej suroviny
pre výrobu biopaliva alebo biokvapaliny.
(4) Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
overuje odborne spôsobilá osoba na úèely overovania
výpoètu emisií skleníkových plynov poèas ivotného
cyklu biopalív a biokvapalín (ïalej len odborne spôsobilá osoba na úèely overovania výpoètu). Po overení sa
potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny pouíva bez prílohy pod¾a odseku 3, ktorú archivuje právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 2. Na
úèely tohto zákona sa uznávajú potvrdenia o pôvode
biopaliva alebo biokvapaliny overené právnickými osobami alebo fyzickými osobami uznanými na tieto úèely
v èlenských tátoch alebo dobrovo¾né certifikaèné systémy uznané niektorým èlenským tátom.
(5) Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
sa vydáva tvrroène; ak sa poèas tohto obdobia zmenili podmienky, ktoré môu ovplyvni splnenie kritérií trvalej udrate¾nosti, toto potvrdenie sa vydáva bezodkladne po zmene podmienok. Za zmenu podmienok sa
povauje zmena pestovate¾a alebo dodávate¾a biomasy,
zmena technológie výroby vrátane subdodávate¾ov,
zvýená prepravná vzdialenos alebo iná skutoènos,
ktorá ovplyvní výpoèet úspory emisií skleníkových plynov.
(6) Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca
z vyuitia biopalív a biokvapalín sa na úèely tohto zákona vypoèíta pod¾a metodiky urèenej Ministerstvom ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo ivotného prostredia) alebo pod¾a metodiky
uznanej niektorým èlenským tátom. Tieto metodiky sa
povaujú za rovnocenné na úèely výpoètu emisií skleníkových plynov poèas ivotného cyklu biopalív a biokvapalín.
§ 14c
Uvádzanie pohonných látok
a biokvapalín na trh v Slovenskej republike
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonné látky s obsahom biopalív vrátane pohonných látok, ktoré sú 100 % biopalivom alebo biokvapalinu na trh v Slovenskej republike je povinná
a) vyda potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny pod¾a § 14b,
b) zabezpeèi overenie potvrdenia o pôvode biopaliva
alebo biokvapaliny odborne spôsobilou osobou
na úèely overovania výpoètu, ktorá je vedená v registri odborne spôsobilých osôb na úèely overovania výpoètu,
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c) zasla kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo
biokvapaliny organizácii poverenej ministerstvom
ivotného prostredia, ktorá pod¾a zriaïovacej listiny
zabezpeèuje plnenie úloh v oblasti ochrany ovzduia
a ochrany ozónovej vrstvy Zeme (ïalej len organizácia),
d) pouíva systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá
a biokvapaliny pri preukazovaní plnenia kritérií trvalej udrate¾nosti.
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v Slovenskej republike, je povinná monitorova a kadoroène
vypracova a zasla organizácii správu o úrovni tvorby
emisií skleníkových plynov poèas ivotného cyklu na
jednotku energie z pohonnej látky inej ako biopalivo
a dodávanej energie, ktorá obsahuje
a) celkový objem kadého typu pohonnej látky inej ako
biopalivo alebo dodávanej energie s údajom o mieste
ich nákupu a pôvode,
b) emisie skleníkových plynov poèas ivotného cyklu
na jednotku energie,
c) ïalie údaje potrebné na identifikáciu pohonnej látky inej ako biopalivo alebo dodávanej energie, spôsob dosahovania úspor emisií skleníkových plynov
a spôsob výpoètu úspor emisií skleníkových plynov.
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v Slovenskej republike do 31. decembra 2020, postupne zníi
emisie skleníkových plynov poèas ivotného cyklu na
jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalív
a dodávanej energie o 10 % v porovnaní s referenènými
hodnotami. Zároveò je právnická osoba alebo fyzická
osoba povinná splni priebené ciele a predbený dodatoèný cie¾ pod¾a osobitného predpisu.
(4) Dodávate¾ elektriny vyuívanej v cestných vozidlách môe splni povinnos zníi emisie skleníkových
plynov poèas ivotného cyklu na jednotku energie pod¾a
odseku 3, ak preukáe, e môe náleite mera mnostvo
elektriny dodávanej na vyuívanie v týchto vozidlách.
(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zapojená do ivotného cyklu výroby pohonnej látky, biopaliva alebo biokvapaliny od pestovania alebo vzniku
suroviny po jej uvedenie na trh v Slovenskej republike
je povinná
a) poskytova presné, úplné a pravdivé informácie
o pôvode biomasy, vies evidenciu o hmotnostnej bilancii a pohybe biomasy a tieto informácie a evidenciu uchováva najmenej pä rokov,
b) na vyiadanie od svojho odberate¾a, ministerstva ivotného prostredia, organizácie alebo odborne spôsobilej osoby na úèely overovania výpoètu poskytnú informácie nevyhnutné na preukázanie plnenia kritérií
trvalej udrate¾nosti, princípov hmotnostnej bilancie
biomasy, prípadne informácie nevyhnutné na výpoèet
úspor emisií skleníkových plynov viauci sa na ivotný
cyklus biopaliva alebo biokvapaliny od zaèiatku ivotného cyklu do etapy ivotného cyklu, v ktorom sa
právnická osoba alebo fyzická osoba nachádza.
(6) Organizácia
a) dohliada nad èinnosou odborne spôsobilých osôb
na úèely overovania výpoètu,
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b) rozhoduje v sporných prípadoch, týkajúcich sa výpoètu emisií skleníkových plynov poèas ivotného
cyklu biopalív a biokvapalín,
c) zabezpeèuje kadoroèné overovanie správ, ktoré jej
predkladajú právnické osoby alebo fyzické osoby
pod¾a odseku 2,
d) rozhoduje v sporných prípadoch, týkajúcich sa overovania správ, ktoré jej predkladajú právnické osoby
alebo fyzické osoby pod¾a odseku 2,
e) archivuje kópie potvrdení o pôvode biopaliva alebo
biokvapaliny a iné údaje poskytnuté právnickými
osobami a fyzickými osobami, ktoré uvádzajú na trh
v Slovenskej republike biopalivá alebo biokvapaliny,
f) organizuje kolenia odborne spôsobilých osôb na
úèely overovania výpoètu.
(7) Splnenie kritérií trvalej udrate¾nosti môe by
preukázané pod¾a osobitného predpisu.
§ 14d
Odborná spôsobilos na úèely
overovania výpoètu emisií
(1) Odborná spôsobilos na úèely overovania výpoètu
emisií je preukázanie kvalifikaèných predpokladov, odbornej praxe a výsledkov úspene vykonanej skúky
odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií.
(2) Ministerstvo ivotného prostredia vydá osvedèenie o odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií fyzickej osobe, ktorá
a) podá iados o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií,
b) spåòa kvalifikaèné predpoklady na výkon èinnosti,
c) absolvuje skúku odbornej spôsobilosti na úèely
overovania výpoètu emisií,
d) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.
(3) Kvalifikaèné predpoklady pod¾a odseku 2 písm. b)
sú:
a) vysokokolské vzdelanie druhého stupòa prísluného smeru a najmenej trojroèná odborná prax,
b) vysokokolské vzdelanie prvého stupòa prísluného
smeru a najmenej päroèná odborná prax, alebo
c) stredné odborné vzdelanie prísluného smeru a najmenej osemroèná odborná prax.
(4) Ministerstvo ivotného prostredia vydá osvedèenie o odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií právnickej osobe, ak odborný zamestnanec
právnickej osoby splní podmienky pod¾a odseku 2.
(5) Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
úèely overovania výpoètu emisií je dva roky od jeho vydania.
(6) Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
úèely overovania výpoètu emisií sa predåi o ïalie dva
roky, ak odborne spôsobilá osoba na úèely overovania
výpoètu úspene absolvuje preskúanie odbornej spôsobilosti, ktoré vykonáva ministerstvo ivotného prostredia.
(7) Ministerstvo ivotného prostredia rozhodne
o odobratí osvedèenia o odbornej spôsobilosti na úèely
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overovania výpoètu emisií, ak odborne spôsobilá osoba
na úèely overovania výpoètu
a) sa na vyzvanie nedostaví na preskúanie odbornej
spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií,
b) pri preskúaní odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií neuspela,
c) si neplní povinnosti pod¾a odseku 12 riadne a vèas,
d) písomne poiada o zruenie odbornej spôsobilosti
na úèely overovania výpoètu emisií.
(8) Proti rozhodnutiu o odobratí osvedèenia o odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií
sa odborne spôsobilá osoba na úèely overovania výpoètu môe odvola do 15 dní odo dòa doruèenia písomného rozhodnutia o odobratí osvedèenia o odbornej
spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií. Ministerstvo ivotného prostredia vyradí osobu, ktorej bolo
odobraté osvedèenie o odbornej spôsobilosti na úèely
overovania výpoètu emisií z registra odborne spôsobilých osôb na úèely overovania výpoètu.
(9) Odborná spôsobilos na úèely overovania výpoètu emisií zaniká
a) pozbavením spôsobilosti na právne úkony odborne
spôsobilej osoby na úèely overovania výpoètu alebo
obmedzením jej spôsobilosti na právne úkony,
b) smrou odborne spôsobilej osoby na úèely overovania výpoètu.
(10) Ministerstvo ivotného prostredia písomne
oznámi výsledky skúky odbornej spôsobilosti na úèely
overovania výpoètu emisií a preskúania odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií do 10 dní
od ich konania.
(11) Ministerstvo ivotného prostredia vedie, aktualizuje a zverejòuje register odborne spôsobilých osôb
na úèely overovania výpoètu na svojom webovom sídle.
Na tieto úèely mono do registra zaevidova právnickú
osobu alebo fyzickú osobu certifikovanú v niektorom
z èlenských tátov. Ministerstvo ivotného prostredia
zaeviduje takúto osobu do registra po tom, èo mu boli
doruèené doklady vydané v súlade s právnymi predpismi èlenského tátu.
(12) Odborne spôsobilá osoba na úèely overovania
výpoètu je povinná
a) vykonáva èinnos v súlade s osvedèením o odbornej
spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií
transparentne a nestranne,
b) umoni kontrolu výkonu svojej èinnosti zo strany
organizácie alebo ministerstva ivotného prostredia,
c) bezodkladne oznámi zmenu údajov uvedených
v iadosti o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií,
d) najmenej jedenkrát roène skontrolova plnenie kritérií trvalej udrate¾nosti a hmotnostnej bilancie
u právnických osôb a fyzických osôb pod¾a § 14c
ods. 5, ktorým overuje potvrdenie o pôvode biopaliva
alebo biokvapaliny,
e) pri kontrole dodávate¾a biomasy skontrolova plnenie kritérií trvalej udrate¾nosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 3 % pestovate¾ov biomasy, od ktorých dodávate¾ biomasu odobral,
f) pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov urèených na výrobu biopalív
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alebo biokvapalín a výrobcu alebo dovozcu biopalív
alebo biokvapalín, ktorý odoberal biomasu priamo
od pestovate¾ov, skontrolova plnenie kritérií trvalej
udrate¾nosti a hmotnostnej bilancie najmenej
u 3 % pestovate¾ov biomasy, od ktorých dodávate¾
biomasu priamo odobral,
g) vypracova správy o výsledkoch kontroly pod¾a písmen d) a f) a tieto uchováva najmenej pä rokov,
h) bezodkladne oznámi organizácii zistené závané
nedostatky pri kontrole právnických osôb a fyzických osôb pod¾a § 14c ods. 5,
i) zasiela organizácii súhrnnú správu o vykonaných
kontrolách v kalendárnom roku do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
j) preukazova odbornú spôsobilos preskúaním odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu
emisií na základe výzvy ministerstva ivotného prostredia.
§ 14e
Pôsobnos ministerstva ivotného prostredia
Ministerstvo ivotného prostredia
a) vydáva a rozhoduje o odobratí osvedèení o odbornej
spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií,
b) rozhoduje v sporných prípadoch týkajúcich sa vydávania, zmeny a odobratia osvedèenia o odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií,
c) zabezpeèuje vykonanie skúok a preskúania odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu
emisií,
d) zabezpeèuje poskytovanie informácií z oblasti emisií
skleníkových plynov poèas ivotného cyklu pohonných látok, biokvapalín a dodávanej energie,
e) vykonáva doh¾ad nad plnením povinností právnických osôb a fyzických osôb pri zniovaní emisií skleníkových plynov, ktoré uvádzajú pohonnú látku inú
ako biopalivo na trh v Slovenskej republike a dodávate¾ov elektriny vyuívanej v cestných vozidlách,
f) archivuje údaje poskytnuté právnickými osobami
a fyzickými osobami uvádzajúcimi na trh v Slovenskej republike pohonné látky iné ako biopalivá a dodávanú energiu..
45. V § 15 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a w) a y).
46. § 15 sa dopåòa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na hodnotenie kritérií trvalej udrate¾nosti pre biopalivá a biokvapaliny..
47. V § 16 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: a § 5 ods. 13 a 14,.
48. V § 16 ods. 1 písm. h) znie:
h) výrobca elektriny, ktorý neoznámi úradu technologickú zmenu zariadenia pod¾a § 8 ods. 9 alebo nepoiada o vydanie potvrdenia pod¾a § 7 ods. 8,.
49. V § 16 sa odsek 1 dopåòa písmenami w) a aa),
ktoré znejú:
w) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvedie
nepravdivé údaje v potvrdení o pôvode biopaliva
alebo biokvapaliny pod¾a § 14c ods. 1 písm. a) s vý-

x)
y)
z)
aa)
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nimkou, ak k tomu dôjde na základe poruenia
povinností pod¾a § 14c ods. 5 písm. a) inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nepouije systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá
a biokvapaliny pod¾a § 14c ods. 1 písm. d),
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nezabezpeèí monitorovanie a kadoroèné podávanie
správ pod¾a § 14c ods. 2,
prevádzkovate¾ distribuènej siete, ktorý poruí povinnosti pod¾a § 11a,
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poruí
ustanovenie § 14c ods. 5 písm. a)..

50. V § 16 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) od 500 eur do 20 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. w) a aa)..
51. V § 17 sa za slová kombinovanou výrobou vkladá èiarka a slová záruky pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie..
52. V §17 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon
neustanovuje inak..
Doterají text § 17 sa oznaèuje ako odsek 2.
53. Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18c
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. mája 2011
(1) Podmienky podpory výroby elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko
úèinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu
elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. májom 2011, zostávajú zachované pod¾a doterajích predpisov.
(2) Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnos pred 1. májom 2011 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení
uívania pod¾a osobitného predpisu20) pred 1. októbrom 2012, sa ustanovenie § 3 ods. 9 nevzahuje.
(3) Právo na doplatok pod¾a § 3 ods. 4 písm. h) si výrobca elektriny môe uplatni v období od 1. mája 2011
do 31. decembra 2014.
(4) Ministerstvo Európskej komisii predloí do
31. decembra 2011 a následne kadé dva roky do roku
2021 správu o pokroku pri presadzovaní a vyuívaní
energie z obnovite¾ných zdrojov energie.
(5) Ministerstvo do 31. decembra 2011 na svojom webovom sídle zverejní informácie
a) o podporných opatreniach pre spotrebite¾ov, stavbárov, intalatérov, architektov a dodávate¾ov vykurovacích, chladiacich a elektrických zariadení a systémov, ako aj vozidiel, v ktorých mono vyui energiu
z obnovite¾ných zdrojov energie,
b) o výhodách, nákladoch a energetickej efektívnosti
zariadení a systémov urèených na vyuitie tepla,
chladu a elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie,
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c) o optimálnej kombinácii obnovite¾ných zdrojov energie, vysoko efektívnych technológií a dia¾kového vykurovania a chladenia, ktoré sú pouite¾né pri plánovaní, projektovaní, výstavbe a renovácii
priemyselných alebo obytných oblastí,
d) o opatreniach na zvyovanie povedomia a odbornú
prípravu pri vyuívaní energie z obnovite¾ných zdrojov v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy
s cie¾om informova o výhodách vyuívania energie
z obnovite¾ných zdrojov energie.
(6) Vetky biopalivá a biokvapaliny vyrobené na území Slovenskej republiky, ktoré majú právnické osoby
a fyzické osoby vo svojich zásobách ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, sa povaujú za biopalivá
a biokvapaliny spåòajúce kritériá trvalej udrate¾nosti.
(7) Vetky suroviny vzniknuté alebo vypestované na
území Európskej únie do dòa nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona, ktoré majú právnické osoby a fyzické
osoby vo svojich zásobách ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, sa povaujú za suroviny spåòajúce
podmienky urèené na výrobu základnej suroviny pre
výrobu biopaliva alebo biokvapaliny.
(8) Vetky biopalivá, ktoré sa nachádzajú v pohonných látkach uvedených na trh v období od 1. 1. 2011
do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, sa povaujú
za biopalivá spåòajúce kritériá trvalej udrate¾nosti.
(9) Potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
vydané a overené do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa povaujú za potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny vydané a overené pod¾a tohto zákona..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:

20) § 82 a 84 zákona è. 50/1976 Zb..

54. V § 19 sa odsek 1 dopåòa písmenami h) a l), ktoré
znejú:
h) rozsah odbornej prípravy, rozsah skúky, podrobnosti o zriaïovaní a èinnosti skúobných komisií
a obsah osvedèenia pre intalatérov,
i) spôsob výpoètu národného cie¾a a podielu energie
z obnovite¾ných zdrojov energie uvedených v Národnom akènom pláne pre energiu z obnovite¾ných
zdrojov,
j) obsah oznámenia o spoloènom projekte a podmienky pre zapoèítanie elektriny vyrobenej z obnovite¾ných zdrojov energie v tretích tátoch,
k) obsah správy o pokroku pri presadzovaní a vyuívaní energie z obnovite¾ných zdrojov energie pod¾a
§ 18c ods. 2,
l) koeficient úèinnosti výroby elektriny z biometánu
a spôsob jeho uplatnenia pri prevode energetického
ekvivalentu biometánu na elektrinu..
55. Za § 19 sa vkladajú § 19a a 19b, ktoré znejú:
§ 19a
Ministerstvo ivotného prostredia v spolupráci s poverenými odbornými organizáciami vykonáva èinnos
odborne spôsobilých osôb na úèely overovania výpoètu
do obdobia, kým nebudú takého osoby vedené v registri
odborne spôsobilých osôb na úèely overovania výpoètu.
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§ 19b
Splnomocòovacie ustanovenie
(1) Ministerstvo ivotného prostredia veobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a) kritériá trvalej udrate¾nosti biopalív a biokvapalín
a limitné hodnoty pre emisie skleníkových plynov
z pestovania po¾nohospodárskych surovín pri zachovaní kritérií trvalej udrate¾nosti,
b) podrobnosti preukazovania plnenia jednotlivých
kritérií trvalej udrate¾nosti,
c) podrobnosti vydávania osvedèenia o odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií, podrobnosti o kvalifikaèných predpokladoch na vydanie
osvedèenia o odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií,
d) náleitosti iadosti o vydanie osvedèenia o odbornej
spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií, podrobnosti o skúke odbornej spôsobilosti na úèely
overovania výpoètu emisií,
e) obsah osvedèenia o odbornej spôsobilosti na úèely
overovania výpoètu emisií a podrobnosti o oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých bolo vydané osvedèenie o odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií
a o preskúaní odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu emisií,
f) metodiku výpoètu emisií skleníkových plynov poèas
ivotného cyklu pohonných látok a biokvapalín
a spôsob výpoètu úspory emisií skleníkových plynov,
ktorá vyplýva z vyuívania biopalív a biokvapalín,
g) spôsob a podrobnosti zverejnenia zoznamu metodík
na úèely overovania výpoètu emisií uznaných Slovenskou republikou, ktoré sú povaované za rovnocenné pod¾a § 14b ods. 6,
h) systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny,
i) spôsob, akým bude organizácia kontrolova èinnos
odborne spôsobilých osôb na úèely overovania výpoètu a interval kontrolnej èinnosti,
j) podrobnosti o rozhodovaní v sporných prípadoch
týkajúcich sa vydávania a odoberania osvedèení
o odbornej spôsobilosti na úèely overovania výpoètu
emisií,
k) priebené ciele a predbený dodatoèný cie¾ týkajúci
sa záväzku zníenia emisií skleníkových plynov poèas ivotného cyklu na jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalív a dodávanej elektriny
vyuívanej v cestných vozidlách a monos spoloèného plnenia tohto záväzku pod¾a § 14c ods. 3 a 4,
l) podrobnosti pri rozhodovaní v sporných prípadoch
týkajúcich sa overovania správy pod¾a § 14c ods. 2,
m) podrobnosti o spôsobe merania mnostva elektriny
dodávanej na vyuívanie v cestných vozidlách od dodávate¾ov elektriny,
n) podrobnosti vydávania potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny.
(2) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky veobecne záväzným právnym
predpisom ustanoví
a) organizáciu, ktorá spravuje a aktualizuje databázu
území, na ktorých vypestovaná biomasa pre výrobu
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biopalív a biokvapalín spåòa kritériá trvalej udrate¾nosti a zároveò v nich mono oèakáva, e emisie
skleníkových plynov z pestovania po¾nohospodárskych surovín nepresahujú limity ustanovené osobitným predpisom,
b) náleitosti vyhlásenia pestovate¾a biomasy urèenej
na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny,
c) spôsob zverejnenia vyhlásenia pestovate¾a biomasy
urèenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny..
56. Príloha è. 2 sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopåòa smernica 98/70/ES, pokia¾ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníenie
emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopåòa
smernica Rady 1999/32/ES, pokia¾ ide o kvalitu paliva
vyuívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zruuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140,
5. 6. 2009).
57. V celom texte zákona sa slová svojej internetovej
stránke nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.
Èl. II
Zákon è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 397/2002 Z. z., zákona è. 442/2002 Z. z., zákona è. 658/2004 Z. z., zákona è. 107/2007 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z., zákona è. 283/2008 Z. z., zákona
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è. 73/2009 Z. z., zákona è. 309/2009 Z. z., zákona
è. 142/2010 Z. z., zákona è. 558/2010 Z. z. a zákona
è. 117/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 písmeno o) znie:
o) vydáva potvrdenie o pôvode elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie, záruku pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie, potvrdenie o pôvode
elektriny vyrobenej vysoko úèinnou kombinovanou
výrobou a potvrdenie o pôvode biometánu, vedie ich
evidenciu, ako aj ruí a vykonáva doh¾ad nad prevodom záruky pôvodu elektriny z obnovite¾ných zdrojov energie a potvrdenia o mnostve biometánu,1j).
2. V § 5 sa odsek 2 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) vypracuje do 30. mája 2011 a následne kadé dva
roky správu o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné na
zlepenie pravidiel týkajúcich sa úhrady a rozdelenia nákladov na technické úpravy pri pripojení do
distribuènej sústavy a jej posilnenia, zlepení prevádzky sústavy a pravidiel nediskriminaèného
uplatòovania predpisov, ktoré sú potrebné na zaèlenenie výrobcov elektriny z obnovite¾ných zdrojov
energie a prijme do 30. júna 2011 a následne kadé
dva roky opatrenia vyplývajúce zo správy..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2011 okrem
bodu 42 v èl. I, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára
2012. Ustanovenie § 3 ods. 4 písm. h) stráca úèinnos
1. januára 2015.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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137
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. apríla 2011,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 373/2008 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie prípravkov
na ochranu rastlín na trh v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 373/2008
Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie
prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 32/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 223/2009 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 322/2009 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 485/2009 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 596/2009

Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 96/2010
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 233/2010
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 272/2010
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 365/2010
Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 530/2010
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý znie:
§ 12c
Kontrolný ústav zmení, doplní alebo zruí rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu12) o registrácii prípravkov, o povolení na preba¾ovanie alebo povolenia na dovoz súbených prípravkov s obsahom úèinnej látky
pirimifos-metyl pod¾a podmienok uvedených v prílohe
è. 1 najneskôr do 31. októbra 2011..

è. 162
pirimifos-metyl
(Pirimiphos-methyl)
è. CAS: 29232-93-7
è. CIPAC: 239

O,O-dimetyl-O(2-dietylamino-6metylpyrimidín-4-yl)fosforotioát

Zbierka zákonov è. 137/2011

≥ 880 1. 10. 2007 30. 9. 2017 ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako insekticíd pre
pozberové skladovanie. Ruèné aplikácie sa nemôu
registrova.
ÈAS B
Pri posudzovaní iadosti o registráciu prípravkov na
ochranu rastlín, ktoré obsahujú pirimifos-metyl, na iné
pouitie ako na aplikácie automatizovanými systémami
v prázdnych sýpkach kontrolný ústav a odborné pracoviská
venujú osobitnú pozornos kritériám pod¾a osobitného
predpisu;13a) iadate¾ o registráciu pred udelením takejto
registrácie poskytne vetky potrebné údaje a informácie. Pri
uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe è. 8
kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adòujú závery
revíznej správy o pirimifos-metyle finalizovanej Stálym
výborom pre potravinový reazec a zdravie zvierat
16. marca 2007, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venova osobitnú
pozornos:
 úrad verejného zdravotníctva bezpeènosti operátorov;
v odbornom posudku predpíe pouívanie primeraných
osobných ochranných prostriedkov vrátane prostriedkov
na ochranu dýchacích ciest a opatrenia na zníenie rizika
s cie¾om obmedzi expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie
na etikete prípravku,
 úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebite¾ov
prostredníctvom potravy vzh¾adom na budúce
preskúmanie maximálnych hladín rezíduí..
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2. V prílohe è. 1 riadok è. 162 znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 11 ods. 13 zákona è. 193/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..

3. Príloha è. 1 sa dopåòa riadkami è. 316 a 318, 321 a 326, 328 a 342, ktoré znejú:
è. 316
Chinmerak
(Quinmerac)
è. CAS: 90717-03-6
è. CIPAC: 563

Kyselina
7-chlór-3-metylchinolín8-karboxylová

≥ 980

1. 5. 2011

30. 4. 2021
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ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako herbicíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia
závery revíznej správy týkajúcej sa chinmeraku
finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reazec
a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I
a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú
pozornos:

≥ 980

1. 5. 2011

30. 4. 2021
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2,6-dichlór-5,7dimetoxy3-metyl[1,2,4]triazolo
[1,5-a]pyrimidín-2sulfonanilid
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è. 317
Metosulam
è. CAS: 139528- 85-1
è. CIPAC: 707
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 výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keï sa
úèinná látka pouíva v regiónoch s citlivými pôdnymi
a/alebo klimatickými podmienkami,
 úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebite¾ov
úèinkom rezíduí chinmeraku (a jeho metabolitov)
prostredníctvom potravy v nasledujúcich
striedajúcich sa plodinách,
 referenèné laboratórium riziku pre vodné organizmy
a dlhodobému riziku pre dáïovky.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade
potreby uvedú opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii do
30. apríla 2013 potvrdzujúce údaje a informácie o:
 monosti, e rastlinný metabolizmus povedie
k otvoreniu chinolínového kruhu,
 rezíduách v striedajúcich sa plodinách a dlhodobom
riziku pre dáïovky v dôsledku metabolitu BH 518-5.
ÈAS A
Registrova sa môe len pouitie ako herbicíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia
závery revíznej správy týkajúcej sa metosulamu
finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reazec
a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej
dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú
pozornos:
 výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keï sa
úèinná látka pouíva v oblastiach s citlivými pôdnymi
a/alebo klimatickými podmienkami,
 referenèné laboratórium riziku pre vodné organizmy,
 referenèné laboratórium riziku pre necie¾ové rastliny
mimo oetrovanej plochy.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade
potreby uvedú opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
iadate¾ do 30. októbra 2011 predloí kontrolnému
ústavu a Komisii ïalie informácie o pecifikácii
technickej úèinnej látky.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii do
30. apríla 2013 potvrdzujúce informácie, ak ide
o potenciálnu:
 závislos pôdnej adsorpcie, extrakcie do podzemných
vôd a expozície povrchových vôd od pH pre metabolity
M01 a M02,
 genotoxicitu jednej neèistoty.

> 980

1. 5. 2011

30. 4. 2021

è. 318
Hymexazol
è. CAS: 10004-44-1
è. CIPAC: 528

5-metylizoxazol-3-ol
≥ 985
(alebo
5-metyl-1,2-oxazol-3-ol)

1. 6. 2011

31. 5. 2021
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ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako insekticíd
a akaricíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia
závery revíznej správy týkajúcej sa pyridabénu
finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reazec
a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej
dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú
pozornos:
 úrad verejného zdravotníctva bezpeènosti operátorov
a v odbornom posudku predpíe pouívanie
primeraných osobných ochranných prostriedkov,
ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
 referenèné laboratórium riziku pre vodné organizmy
a cicavce,
 ústav vèelárstva riziku pre necie¾ové èlánkonoce
vrátane vèiel. Odborné pracoviská v odborných
posudkoch uvedú opatrenia na zníenie rizika
a v prípade potreby Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky iniciuje
monitorovacie programy na overenie skutoènej
expozície vèiel pyridabénu v oblastiach, kde vèely
èasto h¾adajú potravu alebo ktoré èasto vyuívajú
vèelári.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii do
30. apríla 2013 potvrdzujúce informácie o:
 rizikách pre vodné prostredie vyplývajúcich z expozície
metabolitom W-1 a B-3 pri fotolýze vo vodnom
prostredí,
 potenciálnom dlhodobom riziku pre cicavce,
 posúdení rezíduí rozpustných v tukoch.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako fungicíd na
granulovanie osiva cukrovej repy v profesionálnych
zariadeniach na oetrovanie osiva.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia
závery revíznej správy týkajúcej sa hymexazolu
finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reazec
a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej
dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú
pozornos:
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2-terc-butyl-5-(4-tercbutylbenzylsulfanyl)-4chlórpyridazín-3(2H)-ón
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è. 318
Pyridabén
è. CAS: 96489-71-3
è. CIPAC: 583

1. 6. 2011

31. 5. 2021

≥ 973

1. 6. 2011

31. 5. 2021

N6-benzyladenín
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è. 322
6-Benzyladenín
(6-Benzyladenine)
è. CAS: 1214-39-7
è. CIPAC: 829

(5RS)-2-[(EZ)-1≥ 940
(etoxyimino)butyl]-3hydroxy-5[(3RS)-tian-3-yl]cyklohex2-én-1-ón
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è. 321
Cykloxydim
è. CAS:
101205-02-1
è. CIPAC: 510

Èiastka 43

 úrad verejného zdravotníctva bezpeènosti operátorov
a pracovníkov; v odbornom posudku v prípade
potreby uvedie ochranné opatrenia, ktoré kontrolný
ústav uvedie na etikete prípravku,
 riziku pre vtáky a cicavce iviace sa zrnom.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade
potreby uvedú opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
iadate¾ predloí Komisii a kontrolnému ústavu do
31. mája 2013 potvrdzujúce informácie týkajúce sa
charakteru rezíduí v koreòových plodinách a rizika pre
vtáky a cicavce iviace sa zrnom.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako herbicíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia
závery revíznej správy týkajúcej sa cykloxydimu
finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reazec
a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej
dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje referenèné
laboratórium pozornos najmä riziku pre necie¾ové
rastliny.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade
potreby uvedú opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
iadate¾ predloí Komisii a kontrolnému ústavu do
31. mája 2013 ïalie informácie o metódach analýzy
rezíduí cykloxydimu v rastlinných a ivoèínych
produktoch.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako rastový regulátor rastlín.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe è. 8
kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia závery
revíznej správy týkajúcej sa 6-benzyladenínu finalizovanej
Stálym výborom pre potravinový reazec a zdravie zvierat
23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto
celkovom hodnotení referenèné laboratórium venuje
osobitnú pozornos najmä ochrane vodných organizmov.
V prípade potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia
na zníenie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.

è. 324
Myklobutanil
(Myclobutanil)
è. CAS: 88671-89-0
è. CIPAC: 442

a-n-butyl-a-(4chlórfenyl)-1H1,2,4-triazol-1propánnitril

31. 1. 2021

1. 6. 2011
≥ 925
Hmotnos
neèistoty
1metyl-2pyrolidónu
nesmie
prekroèi
1 g/kg
v technickom
materiáli.

31. 5. 2021

ÈAS A
Registrova sa môe len pouitie ako fungicíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe è. 8
kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia závery
revíznej správy týkajúcej sa bromukonazolu finalizovanej
Stálym výborom pre potravinový reazec a zdravie zvierat
23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú
pozornos:
 úrad verejného zdravotníctva bezpeènosti operátorov;
vo svojom odbornom posudku predpíe pouívanie
primeraných osobných ochranných prostriedkov,
ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravkov,
 referenèné laboratórium ochrane vodných organizmov;
v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
opatrenia na zníenie rizika, ako sú vhodné ochranné
zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku.
iadate¾, na iados ktorého bol bromukonazol zaradený
do tejto prílohy, predloí najneskôr do 31. januára 2013
kontrolnému ústavu a Komisii:
 ïalie údaje týkajúce sa rezíduí metabolitov derivátov
triazolu v primárnych plodinách, striedajúcich sa
plodinách a v produktoch ivoèíneho pôvodu,
 informácie týkajúce sa ïalieho rieenia dlhodobého
rizika pre bylinoravé cicavce.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii ïalie
informácie o monom narúaní endokrinného systému
v súvislosti s bromukonazolom v období dvoch rokov od
prijatia usmernení OECD o testovaní narúania
endokrinného systému alebo od prijatia usmernení
o testovaní schválených Európskou úniou.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako fungicíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe è. 8
kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia závery
revíznej správy týkajúcej sa myklobutanilu finalizovanej
Stálym výborom pre potravinový reazec a zdravie zvierat
23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení úrad verejného
zdravotníctva venuje osobitnú pozornos bezpeènosti
operátora a v odbornom posudku predpíe pouívanie
primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
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1. 2. 2011

Zbierka zákonov è. 137/2011

1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4- ≥ 960
bróm-2-(2,4-dichlórfenyl)
tetrahydrofurfuryl]-1H-1,
2,4-triazol

Èiastka 43

è. 323
Bromukonazol
(Bromuconazole)
è. CAS: 116255-48-2
è. CIPAC: 680

1. 2. 2011

31. 1. 2021

è. 326
Dodín
(Dodine)
è. CAS: 2439-10-3
è. CIPAC: 101

1-dodecylguanidíniumacetát

≥ 950

1. 6. 2011

31. 5. 2021

Èiastka 43

≥ 985

Zbierka zákonov è. 137/2011

(Z)-2-terc-butylimino-3isopropyl-5-fenyl-1,3,5tiadiazinán-4-ón
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è. 325
Buprofezín
è. CAS: 953030-84-7
è. CIPAC: 681

Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade
potreby uvedú opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii do
31. januára 2013 potvrdzujúce informácie o rezíduách
myklobutanilu a jeho metabolitov v nasledujúcich
vegetaèných obdobiach, ako aj informácie potvrdzujúce,
e sa dostupné údaje o rezíduách týkajú vetkých
zloiek definície rezíduí.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako insekticíd
a akaricíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia
závery revíznej správy týkajúcej sa buprofezínu
finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reazec
a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej
dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú
pozornos:
 úrad verejného zdravotníctva bezpeènosti operátorov
a pracovníkov a v odbornom posudku v prípade
potreby predpíe pouívanie primeraných osobných
ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav
uvedie na etikete prípravku,
 úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebite¾ov
metabolitom buprofezínu (anilínu) prostredníctvom
potravy v spracovaných potravinách,
 úrad verejného zdravotníctva uplatòovaniu primeranej
èakacej lehoty pre následné plodiny v skleníkoch,
 referenèné laboratórium riziku pre vodné organizmy
a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
primerané opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
iadate¾ predloí Komisii a kontrolnému ústavu do
31. januára 2013 potvrdzujúce informácie v súvislosti
s faktormi spracovania a premeny v posúdení rizika
pre spotrebite¾ov.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako fungicíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia
závery revíznej správy týkajúcej sa dodínu finalizovanej
Stálym výborom pre potravinový reazec a zdravie
zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.

1. 4. 2011
≥ 955
Neèistoty:
 N,Nbis-[4-(tri
fluór-metoxy)
fenyl]
moèovina:
najviac
1 g/kg
 4trifluór-metoxy-anilín:
najviac
5 g/kg

31. 3. 2021

Zbierka zákonov è. 137/2011

1-(2-chlórbenzoyl)-3-[4trifluórmetoxyfenyl]
moèovina

Èiastka 43

è. 328
Triflumurón
(Triflumuron)
è. CAS: 64628-44-0
è. CIPAC: 548
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V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú
pozornos:
 referenèné laboratórium monému dlhodobému riziku
pre vtáky a cicavce,
 referenèné laboratórium riziku pre vodné organizmy
a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia
na zníenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na
etikete prípravku,
 referenèné laboratórium riziku pre necie¾ové rastliny
mimo oetrovanej plochy a v odbornom posudku
uvedie primerané opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
 úrad verejného zdravotníctva monitorovaniu hladín
rezíduí v jadrovom ovocí.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii do
31. mája 2013 potvrdzujúce informácie o posúdení:
 dlhodobého rizika pre vtáky a cicavce,
 rizika pre prirodzené systémy povrchových vôd,
v ktorých sa potenciálne vytvorili hlavné metabolity.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako insekticíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia
závery hodnotiacej správy týkajúcej sa triflumurónu
finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reazec
a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej
dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú
pozornos:
 výskumný ústav, hydrometeorologický ústav
a referenèné laboratórium ochrane vodného
prostredia,
 ústav vèelárstva ochrane medonosných vèiel;
v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
opatrenia na zníenie rizika, ktoré kontrolný ústav
uvedie na etikete prípravku.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade
potreby uvedú opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii do
31. marca 2013 potvrdzujúce informácie, ak ide
o dlhodobé riziko pre vtáky, pre vodné bezstavovce
a riziko pre vývoj vèelieho plodu.

è. 330
Profoxydim
è. CAS: 139001-49-3
è. CIPAC: 621

> 940
2-[(1 E/Z)-[(2 RS)-2-(4chlorofenoxy)
propoxyimino] butyl]-3hydroxy-5-[(3 RS;
3 SR)-tetrahydro-2 Hthiopyran-3-yl]cyclohex2-enón

1. 8. 2011

31. 7. 2021

31. 7. 2021

ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako herbicíd do rye.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia
závery revíznej správy týkajúcej sa bipyribacu
finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reazec
a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej
dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav
venova osobitnú pozornos ochrane podzemných vôd,
keï sa táto úèinná látka pouíva v regiónoch s citlivými
pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade
potreby uvedú opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii do
31. júla 2013 ïalie informácie, ak ide o moné
zneèistenie podzemnej vody metabolitmi M03
(2-hydroxy-4,6-dimetoxypyrimidín), M04
(2,4-dihydroxy-6-metoxypyrimidín) a M10
(2-hydroxy-6-(4-hydroxy-6-metoxypyrimidín-2-yloxy)benzoát sodný).
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako herbicíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia
závery revíznej správy týkajúcej sa profoxydimu, ktorú
28. januára 2011 vypracoval Stály výbor pre
potravinový reazec a zdravie zvierat, a najmä jej
dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení musí venova osobitnú
pozornos:
 výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keï sa
úèinná látka pouíva v oblastiach s citlivými pôdnymi
a/alebo klimatickými podmienkami,
 referenèné laboratórium dlhodobému riziku pre
necie¾ové organizmy.
V prípade potreby odborné pracoviská v odborných
posudkoch uvedú opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete.

Zbierka zákonov è. 137/2011

kyselina 2,6-bis(4,6dimetoxypyrimidín-2yl-oxy)benzoová
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1. 8. 2011
≥ 930
(pod
názvom
sodná so¾
bipyribacu)

è. 329
Bipyribac
è. CAS: 125401-75-4
è. CIPAC: 748

Èiastka 43

1. 6. 2011
≥ 970
neèistoty:
toluén:
najviac
1 g/kg

etyl-3-trichlórmetyl-1,2,4 ≥ 970
-tiadiazol-5-yl-éter

1. 6. 2011

31. 5. 2021

31. 5. 2021
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ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako fungicíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia
závery revíznej správy o dietofenkarbe, a najmä dodatky
I a II k tejto správe, tak ako ju 28. januára 2011
finalizoval Stály výbor pre potravinový reazec a zdravie
zvierat.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje referenèné
laboratórium a ústav vèelárstva osobitnú pozornos
riziku pre vodné organizmy a necie¾ové èlánkonoce
a v odborných posudkoch uvedú primerané opatrenia
na zníenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na
etikete prípravku.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii do
31. mája 2013 potvrdzujúce informácie, ak ide o:
 moný výskyt metabolitu 6-NO2-DFC v následných
plodinách,
 posúdenie rizík pre necie¾ové druhy èlánkonocov.
ÈAS A
Registrova sa môe len pouitie ako fungicíd
v skleníkoch v systémoch, ktoré nie sú viazané na
pôdu.
ÈAS B
Pri vyhodnocovaní iadosti o registráciu prípravkov na
ochranu rastlín, ktoré obsahujú etridiazol na iné
pouite ako na okrasné rastliny, kontrolný ústav
a odborné pracoviská venujú mimoriadnu pozornos
kritériám pod¾a osobitného predpisu;13a) iadate¾
o registráciu pred udelením takejto registrácie poskytne
kontrolnému ústavu a odborným pracoviskám vetky
potrebné informácie. Pri uplatòovaní jednotných zásad
uvedených v prílohe è. 8 kontrolný ústav a odborné
pracoviská zoh¾adnia závery revíznej správy týkajúcej
sa etridiazolu, finalizovanej Stálym výborom pre
potravinový reazec a zdravie zvierat 28. januára 2011,
a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení:
1. venuje úrad verejného zdravotníctva mimoriadnu
pozornos riziku pre operátorov a pracovníkov
a v odbornom posudku uvedie uplatòovanie
primeraných opatrení na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,

Zbierka zákonov è. 137/2011

è. 332
Etridiazol
(Etridiazole)
è. CAS: 2593-15-9
è. CIPAC: 518

izopropyl 3,4-dietoxykarbanilát

Èiastka 43

è. 331
Dietofenkarb
(Diethofencarb)
è. CAS: 87130-20-9
è. CIPAC: 513

1. 6. 2011

31. 5. 2021

Zbierka zákonov è. 137/2011

kyselina
≥ 994
4-(1H-indol-3-yl)maslová
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è. 333
Kyselina
indolylmaslová
(Indolylbutyric acid)
è. CAS: 133-32-4
è. CIPAC: 830

Èiastka 43

2. kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku zákaz
vypúania odpadových vôd zo zavlaovania systémov
pestovania, ktoré nie sú viazané na pôdu, do
kanalizácie alebo do prírodných vodných útvarov
a zároveò uvedie povinnos znekodnenia uvedených
odpadových vôd ako nebezpeèného odpadu,
3. referenèné laboratórium venuje mimoriadnu
pozornos riziku pre vodné organizmy a v odbornom
posudku uvedie primerané opatrenia na zníenie
rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku.
iadate¾ predloí potvrdzujúce informácie o:
1. pecifikácii technického materiálu ako komerène
vyrobeného na základe vhodných analytických
údajov,
2. relevantnosti neèistôt,
3. zhode medzi pecifikáciami technického materiálu
ako komerène vyrobeného a skúobného materiálu
pouitého v rámci dokumentácie o ekotoxicite,
4. relevantnosti rastlinných metabolitov kyseliny
5-hydroxy-etoxyetridiazolovej
a 3-hydroxymetyletridiazolu,
5. nepriamej expozícii podzemných vôd a pôdnych
organizmov etridiazolom a jeho pôdnym metabolitom
dichlóretridiazolom a kyselinou etridiazolovou,
6. transporte kyseliny etridiazolovej prostredníctvom
atmosféry na dlhé a krátke vzdialenosti.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii ïalie
informácie uvedené v bodoch 1, 2 a 3 do 1. decembra
2011 a informácie uvedené v bodoch 4, 5 a 6 do
31. mája 2013.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako rastový regulátor
okrasných rastlín.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adòujú
závery revíznej správy týkajúcej sa kyseliny
indolylmaslovej, finalizovanej Stálym výborom pre
potravinový reazec a zdravie zvierat 28. januára 2011,
a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje úrad verejného
zdravotníctva osobitnú pozornos bezpeènosti
operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku
predpíe pouívanie primeraných osobných ochranných
prostriedkov a opatrenia na zníenie rizika na zníenie
expozície, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete
prípravku.

3,5-dinitro-N4,N4dipropylsulfanilamid

1. 6. 2011
≥ 960
N-nitrózo
dipropyl
amín:
≤ 0,1 mg/kg
Toluén:
≤ 4 g/kg

31. 5. 2021

Èiastka 43

è. 334
Oryzalín
(Oryzalin)
è. CAS: 19044-88-3
è. CIPAC: 537

Zbierka zákonov è. 137/2011

iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii do
31. mája 2013 ïalie informácie potvrdzujúce:
 neprítomnos monej klastogenicity kyseliny
indolylmaslovej,
 tlak pary kyseliny indolylmaslovej spolu so túdiou
inhalaènej toxicity,
 prirodzenú pozaïovú koncentráciu kyseliny
indolylmaslovej v pôde.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako herbicíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adòujú
závery revíznej správy týkajúcej sa oryzalínu,
finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reazec
a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej
dodatky I a II.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú
pozornos:
 úrad verejného zdravotníctva bezpeènosti operátora
a v odbornom posudku predpíe pouívanie
primeraných osobných ochranných prostriedkov,
ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
 referenèné laboratórium ochrane vodných organizmov
a necie¾ových rastlín,
 výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa
úèinná látka pouije v regiónoch s citlivými pôdnymi
a/alebo klimatickými podmienkami,
 referenèné laboratórium riziku pre bylinoravé vtáky
a cicavce,
 ústav vèelárstva riziku pre vèely poèas obdobia
kvitnutia.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade
potreby uvedú opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky
v prípade potreby zaradí oryzalín do programov
monitorovania stavu vôd na úèely preverenia
potenciálnej kontaminácie podzemných vôd metabolitmi
OR13 (2-etyl-7- nitro-1-propyl-1H-benzimidazol5-sulfonamid) a OR15 (2- etyl-7-nitro-1H-benzimidazol5-sulfonamid) v citlivých zónach. iadate¾ predloí
potvrdzujúce informácie, ak ide o:
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1. 6. 2011
≥ 920
(pomer
R-á-kyano
a S-á-kyano
izomérov
1:1)
Neèistoty:
toluén:
najviac
5 g/kg

31. 5. 2021

Zbierka zákonov è. 137/2011

(RS)-á-kyano-3fenoxybenzyl-N-(2-chlór
-á,á,á- trifluór-p-tolyl)-Dvalinát (Pomer izomérov
1:1)
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è. 335
tau-fluvalinát
(tau-fluvalinate)
è. CAS: 102851-06-9
è. CIPAC: 786

Èiastka 43

1. pecifikáciu technického materiálu, ktorý je
komerène vyrábaným materiálom, prostredníctvom
primeraných analytických údajov vrátane informácií
o relevancii neèistôt, na ktoré sa z dôvodu
zachovania dôverného charakteru informácií
odkazuje ako na neèistoty 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
2. relevanciu testovacieho materiálu pouitého
v dokumentácii toxicity vzh¾adom na pecifikáciu
technického materiálu,
3. posúdenie rizika pre vodné organizmy,
4. relevanciu metabolitov OR13 a OR15 a prísluné
posúdenie rizík týkajúcich sa podzemných vôd, ak
bude oryzalín klasifikovaný pod¾a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1272/2008
(Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) ako podozrivý, e
spôsobuje rakovinu.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii
informácie ustanovené v bodoch 1 a 2 do 1. decembra
2011 a informácie ustanovené v bode 3 do 31. mája
2013. Informácie ustanovené v bode 4 predloí do
iestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia
o klasifikácii oryzalínu.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako insekticíd
a akaricíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia
závery revíznej správy o tau-fluvalináte finalizovanej
Stálym výborom pre potravinový reazec a zdravie
zvierat 28. januára 2011, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú
pozornos:
 referenèné laboratórium riziku pre vodné organizmy
a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia
na zníenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na
etikete prípravku,
 ústav vèelárstva riziku pre necie¾ové èlánkonoce
a v odbornom posudku uvedie primerané opatrenia
na zníenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na
etikete prípravku,
 kontrolný ústav v spolupráci s úradom verejného
zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál
pouitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity s touto
pecifikáciou technického materiálu.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii do
31. mája 2013 potvrdzujúce informácie o:

1. 6. 2011
≥ 930
Neèistoty:
toluén:
najviac
4 g/kg

31. 5. 2021

è. 337
Bupirimát
(Bupirimate)
è. CAS: 41483-43-6
è. CIPAC: 261

5-butyl-2-etylamino-6metylpyrimidín-4-yldimetylsulfamát

1. 6. 2011
≥ 945
neèistoty:
etirimol:
najviac
2 g/kg

31. 5. 2021

toluén:
najviac
3 g/kg

Zbierka zákonov è. 137/2011

(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3chlóralyloxyimino]
propyl}-5-[(2RS)-2(etyltio)propyl]-3hydroxycyklohex-2-én-1
-ón
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è. 336
Cletodim
(Clethodim)
è. CAS: 99129-21-2
è. CIPAC: 508

 riziku bioakumulácie/biomagnifikácie vo vodnom
prostredí,
 riziku pre necie¾ové èlánkonoce.
iadate¾ dva roky po prijatí pecifických usmernení
poskytne kontrolnému ústavu a Komisii potvrdzujúce
informácie o: monom environmentálnom dosahu
potenciálnej enantioselektívnej degradácie
v environmentálnych matriciach.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako herbicíd na
cukrovú repu.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia
závery revíznej správy týkajúcej sa cletodimu,
finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reazec
a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej
dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje referenèné
laboratórium osobitnú pozornos ochrane vodných
organizmov, vtákov a cicavcov a v odbornom posudku
uvedie primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii do
31. mája 2013 potvrdzujúce informácie na základe
najnovích vedeckých poznatkov, ak ide o:
 posúdenie expozície pôdy a podzemných vôd,
 definíciu rezíduí pre posúdenie rizika.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako fungicíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adnia
závery revíznej správy týkajúcej sa bupirimátu, a najmä
dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 28. januára
2011 finalizoval Stály výbor pre potravinový reazec
a zdravie zvierat.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú
pozornos:
 referenèné laboratórium ochrane vodných organizmov;
v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
opatrenia na zníenie rizika, ktoré kontrolný ústav
uvedie na etikete prípravku,
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1. 6. 2011
≥ 970
Neèistoty:
oxid bis
[hydroxybis
(2-metyl2-fenylpr
opyl)
cinièitý]
(SD
31723):
najviac
3 g/kg

31. 5. 2021

Zbierka zákonov è. 137/2011

oxid bis[tris(2-metyl-2fenylpropyl) cinièitý
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è. 338
Fenbutatín-oxid
(Fenbutatin oxide)
è. CAS: 13356-08-6
è. CIPAC: 359
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 výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keï sa
úèinná látka pouíva v oblastiach s citlivými pôdnymi
a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom
posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na
zníenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na
etikete prípravku,
 ústav vèelárstva riziku, ktorému sú necie¾ové
èlánkonoce vystavené na poli.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii
informácie potvrdzujúce:
1. pecifikáciu technického materiálu, tak ako je
vyrábaný na komerèné úèely, na základe vhodných
analytických údajov vrátane informácií
o relevantnosti neèistôt,
2. rovnováhu medzi pecifikáciami technického
materiálu, tak ako je vyrábaný na komerèné úèely,
a pecifikáciami skúobného materiálu pouitého
v dokumentácii o toxicite,
3. kinetické parametre, degradáciu pôdy a adsorpèné
a desorpèné vlastnosti hlavného pôdneho metabolitu
DE-B (de-etyl-bupirimát).
iadate¾ predloí potvrdzujúce údaje a informácie
ustanovené v bodoch 1 a 2 do 30. novembra 2011
a informácie ustanovené v bode 3 do 31. mája 2013.
ÈAS A
Registrova sa môe len pouitie ako akaricíd
v skleníkoch.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adòujú
závery revíznej správy týkajúcej sa fenbutatín-oxidu,
finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reazec
a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej
dodatky I a II.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú
pozornos:
 kontrolný ústav technickej pecifikácii obsahu
neèistoty,
 úrad verejného zdravotníctva hladinám rezíduí
v odrodách malých rajèín (drobnoplodé rajèiny),
 bezpeènosti operátora a v odbornom posudku
predpíe, aby sa v prípade potreby pouívali
primerané osobné ochranné prostriedky, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
 referenèné laboratórium riziku pre vodné organizmy.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade
potreby uvedú opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.

≥ 970 g/kg 1. 6. 2011
Neèistoty:
toluén:
najviac
1 g/kg

31. 5. 2021

Dekán-1-ol

≥ 960

31. 5. 2021

1. 6. 2011

Zbierka zákonov è. 137/2011

è. 340
1-dekanol
(1-decanol)
è. CAS: 112-30-1
è. CIPAC: 831

etyl 2-(4-fenoxyfenoxy)
etyl-karbamát
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è. 339
Fenoxykarb
(Fenoxycarb)
è. CAS: 79127-80-3
è. CIPAC: 425
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iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii do
31. mája 2013 informácie potvrdzujúce na základe
najnovích vedeckých poznatkov výsledky posúdenia
rizika, ak ide o neèistotu SD 31723. Uvedené informácie
sa týkajú týchto bodov:
a) genotoxikologický potenciál,
b) ekotoxikologická relevancia,
c) spektrá, stabilita pri skladovaní a metódy analýzy
v zmesi.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako insekticíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adòujú
závery revíznej správy o fenoxykarbe, a najmä dodatky I
a II k tejto správe, tak ako ju 28. januára 2011
finalizoval Stály výbor pre potravinový reazec a zdravie
zvierat.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú
pozornos:
 referenèné laboratórium ochrane vodných organizmov;
v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
opatrenia na zníenie rizika, ktoré kontrolný ústav
uvedie na etikete prípravku,
 ústav vèelárstva riziku pre vèely a necie¾ové
èlánkonoce; v odbornom posudku v prípade potreby
uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii do
31. mája 2013 informácie potvrdzujúce posúdenie rizika
pre necie¾ové èlánkonoce a vèelie larvy.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako rastový regulátor
rastlín.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adòujú
závery revíznej správy týkajúcej sa 1-dekanolu,
finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reazec
a zdravie zvierat 28. januára 2011, a najmä jej
dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú
pozornos:
 úrad verejného zdravotníctva riziku pre spotrebite¾ov
spojenému s rezíduami v prípade pouitia na
potravinárske alebo kàmne plodiny,

≥ 910
toluén:
≤ 3 g/kg

1. 6. 2011

31. 5. 2021

Zbierka zákonov è. 137/2011

N-[3-(1-etyl-1metylpropyl)-1,2oxazol-5-yl]-2,6dimetoxybenzamid
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è. 341
Izoxaben
(Isoxaben)
è. CAS: 82558-50-7
è. CIPAC: 701
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 úrad verejného zdravotníctva riziku pre operátora
a v odbornom posudku predpíe pouívanie
primeraných osobných ochranných prostriedkov,
ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
 výskumný ústav ochrane podzemných vôd, keï sa
úèinná látka pouíva v oblastiach s citlivými pôdnymi
a/alebo klimatickými podmienkami,
 referenèné laboratórium riziku pre vodné organizmy,
 ústav vèelárstva riziku pre necie¾ové èlánkonoce
a vèely, ktoré môu by touto úèinnou látkou
exponované na kvitnúcej burine, ktorá sa v èase
aplikácie vyskytuje medzi plodinami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade
potreby uvedú opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii do
31. mája 2013 potvrdzujúce informácie, ak ide o riziko
pre vodné organizmy, a informácie potvrdzujúce
posúdenie expozície podzemných vôd, povrchových vôd
a sedimentov.
ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako herbicíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adòujú
závery revíznej správy o izoxabene, a najmä dodatky I
a II k tejto správe, tak ako ju 28. januára 2011 finalizoval
Stály výbor pre potravinový reazec a zdravie zvierat.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje referenèné
laboratórium a výskumný ústav osobitnú pozornos
riziku pre vodné organizmy, riziku pre necie¾ové
suchozemské rastliny a potenciálnemu úniku
metabolitov do podzemnej vody.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade
potreby uvedú opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii
potvrdzujúce informácie o:
a) pecifikácii komerène vyrábaného technického
materiálu,
b) relevantnosti neèistôt,
c) rezíduách v plodinách pestovaných v systéme
striedania plodín,
d) monom riziku pre vodné organizmy.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii
informácie uvedené v písmenách a) a b) do iestich
mesiacov od dátumu zaradenia úèinnej látky a informácie
uvedené v písmenách c) a d) do 31. mája 2013.

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3chlór-4-chlórmetyl-1(á,á,á-trifluór-m-tolyl)-2pyrolidín

1. 6. 2011
≥ 940
Relevantné
neèistoty:
toluén:
najviac
8 g/kg

31. 5. 2021

Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky quinmerac spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 30. apríla 2011.
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4. Príloha è. 2 sa dopåòa riadkami è. 316 a 318, 321 a 326 a 328 a 342, ktoré znejú:
30. apríl 2015
316
Chinmerak
31. október 2011
(Quinmerac)
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

Zbierka zákonov è. 137/2011

ÈAS A
Registrova sa môu len pouitia ako herbicíd.
ÈAS B
Pri uplatòovaní jednotných zásad uvedených v prílohe
è. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zoh¾adòujú
závery revíznej správy týkajúcej sa flurochloridónu,
finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reazec
a zdravie zvierat 4. februára 2011, a najmä jej dodatky I
a II.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje osobitnú
pozornos:
 referenèné laboratórium riziku pre necie¾ové rastliny
a vodné organizmy,
 výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa
úèinná látka pouíva v regiónoch s citlivými pôdnymi
a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade
potreby uvedú opatrenia na zníenie rizika, ktoré
kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii ïalie
potvrdzujúce informácie, ak ide o:
1. relevanciu neèistôt okrem toluénu,
2. súlad materiálu urèeného na ekotoxikologické
testovanie s technickými pecifikáciami,
3. relevanciu metabolitu R42819
(4RS)-4-(chlórmetyl)-1-[3-(trifluórmetyl)fenyl]
pyrolidín-2-ónu vyskytujúceho sa v podzemnej vode,
4. vlastnosti flurochloridónu potenciálne narúajúce
endokrinný systém.
iadate¾ predloí kontrolnému ústavu a Komisii
informácie ustanovené v bodoch 1 a 2 do 1. decembra
2011, informácie ustanovené v bode 3 do 31. mája 2013
a informácie ustanovené v bode 4 do dvoch rokov od
prijatia usmernení OECD týkajúcich sa testovania
v súvislosti s narúaním endokrinného systému.
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è. 342
Flurochloridón
(Flurochloridone)
è. CAS: 61213-25-0
è. CIPAC: 430

30. apríl 2015

318

Pyridabén

31. október 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

30. apríl 2015

318

Hymexazol

30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

31. máj 2015

321

Cykloxydím
(Cycloxydim)

30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

31. máj 2015

322

6-Benzyladenín
(6-Benzyladenine)

30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

31. máj 2015

Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky metosulam spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 30. apríla 2011.
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky pyridabén spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 30. apríla 2011.
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. mája 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky hymexazol spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 31. mája 2011.
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruí
najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu,
ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre
príslunú úèinnú látku alebo látky zaradené do
zoznamu povolených úèinných látok pod¾a toho,
ktorá je posledná pre kadý prípravok na ochranu
rastlín s obsahom úèinnej látky cykloxydím spolu
s inou úèinnou látkou zaradenou do zoznamu
povolených úèinných látok do 31. mája 2011.
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. mája 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky 6-benzyladenine spolu s inou úèinnou
látkou zaradenou do zoznamu povolených
úèinných látok do 31. mája 2011.
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31. október 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

Zbierka zákonov è. 137/2011

Metosulam
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317

324

Bromukonazol
(Bromuconazole)
Myklobutanil
(Myclobutanil)

nerelevantné

nerelevantné

30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

31. máj 2015

Buprofezín
Dodín
(Dodine)

nerelevantné
30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

328
329

Triflumuron
Bipyribac
(Bispyribac)

nerelevantné
31. január 2012
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

330

Profoxydím

31. január 2012
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.
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Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. mája 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky myklobutanil spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 31. mája 2011.
nerelevantné
nerelevantné
31. máj 2015
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. mája 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky dodín spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 31. mája 2011.
nerelevantné
nerelevantné
31. január 2013 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. januára 2013 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky bispyribac spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 31. júla 2011.
31. január 2013 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. januára 2013 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky profoxydím spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 31. júla 2011.
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31. máj 2015

332

Etridiazol
(Etridiazole)

30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

31. máj 2015

333

Kyselina
indolylmaslová
(Indolylbutyric acid)

30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

31. máj 2015

334

Oryzalín
(Oryzalin)

30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

31. máj 2015

335

tau-fluvalinát
(tau-fluvalinate)

30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

31. máj 2015

Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. mája 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky dietofenkarb spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 31. mája 2011.
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. mája 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky etridiazol spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 31. mája 2011.
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. mája 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky kyselina indolylmaslová spolu s inou
úèinnou látkou zaradenou do zoznamu
povolených úèinných látok do 31. mája 2011.
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. mája 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky oryzalín spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 31. mája 2011.
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruí
najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu,
ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre
príslunú úèinnú látku alebo látky zaradené do
zoznamu povolených úèinných látok pod¾a toho,
ktorá je posledná pre kadý prípravok na ochranu
rastlín s obsahom úèinnej látky tau-fluvalinát spolu
s inou úèinnou látkou zaradenou do zoznamu
povolených úèinných látok do 31. mája 2011.
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30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.
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Dietofenkarb
(Diethofencarb)
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31. máj 2015

337

Bupirimát
(Bupirimate)

30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

31. máj 2015

338

Fenbutatín-oxid
(Fenbutatin oxide)

30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

31. máj 2015

339

Fenoxykarb
(Fenoxycarb)

30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

31. máj 2015

340

1-dekanol
(1-decanol)

30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

31. máj 2015

Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. mája 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky cletodím spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 31. mája 2011.
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. mája 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky bupirimát spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 31. mája 2011.
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. mája 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky fenbutatín-oxid spolu s inou úèinnou
látkou zaradenou do zoznamu povolených
úèinných látok do 31. mája 2011.
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. mája 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky fenoxykarb spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 31. mája 2011.
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruí
najneskôr do 31. mája 2015 alebo do termínu,
ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre
príslunú úèinnú látku alebo látky zaradené do
zoznamu povolených úèinných látok pod¾a toho,
ktorá je posledná pre kadý prípravok na ochranu
rastlín s obsahom úèinnej látky 1-dekanol spolu
s inou úèinnou látkou zaradenou do zoznamu
povolených úèinných látok do 31. júla 2011.
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30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.
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Cletodím
(Clethodim)
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Izoxabén
(Isoxaben)

30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

31. máj 2015

342

Flurochloridón
(Flurochloridone)

30. november 2011
Prehodnocuje sa predovetkým splnenie
podmienok prílohy è. 1 okrem tých, ktoré sú
uvedené v èasti B tejto prílohy, a zároveò sa
preveruje, èi drite¾ registrácie vlastní alebo má
prístup k dokumentaènému súboru údajov pre
úèinnú látku.

31. máj 2015

Zbierka zákonov è. 137/2011

Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. mája 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky izoxabén spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 31. mája 2011.
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo
zruí najneskôr do 31. mája 2015 alebo do
termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení
vlády pre príslunú úèinnú látku alebo látky
zaradené do zoznamu povolených úèinných látok
pod¾a toho, ktorá je posledná pre kadý
prípravok na ochranu rastlín s obsahom úèinnej
látky flurochloridón spolu s inou úèinnou látkou
zaradenou do zoznamu povolených úèinných
látok do 31. mája 2011..
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5. Príloha è. 11 sa dopåòa bodmi 50 a 75, ktoré znejú:
50. Smernica Komisie 2010/89/EÚ zo 6. decembra
2010, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi chinmerak medzi
úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie
Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 320, 7. 12. 2010).
51. Smernica Komisie 2010/90/EÚ zo 7. decembra
2010, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi pyridabén medzi
úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie
Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 322, 8. 12. 2010).
52. Smernica Komisie 2010/91/EÚ z 10. decembra
2010, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi metosulam medzi
úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie
Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 327, 11. 12. 2010).
53. Smernica Komisie 2010/92/EÚ z 21. decembra
2010, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi bromukonazol medzi úèinné látky (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2010).
54. Smernica Komisie 2011/1/EÚ z 3. januára 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi 6-benzyladenín medzi
úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie
Komisie 2008/941/ES (Ú. v. EÚ L 1, 4. 1. 2011).
55. Smernica Komisie 2011/2/EÚ zo 7. januára
2011, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi myklobutanil medzi
úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 5, 8. 1. 2011).
56. Smernica Komisie 2011/4/EÚ z 20. januára
2011, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi cykloxydim medzi
úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie
Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 18, 21. 1. 2011).
57. Smernica Komisie 2011/5/EÚ z 20. januára
2011, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi hymexazol medzi
úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie
Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 18, 21. 1. 2011).
58. Smernica Komisie 2011/6/EÚ z 20. januára
2011, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi buprofezín ako
úèinnú látku (Ú. v. EÚ L 18, 21. 1. 2011).
59. Smernica Komisie 2011/9/EÚ z 1. februára 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi dodín medzi úèinné
látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie
Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 28, 2. 2. 2011).
60. Smernica Komisie 2011/14/EÚ z 24. februára
2011, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi profoxydim medzi
úèinné látky (Ú. v. EÚ L 51, 25. 2. 2011).
61. Smernica Komisie 2011/19/EÚ z 2. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi tau-fluvalinát medzi úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 58,
3. 3. 2011).
62. Smernica Komisie 2011/20/EÚ z 2. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi fenoxykarb medzi

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.
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úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie
Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 58, 3. 3. 2011).
Smernica Komisie 2011/21/EÚ z 2. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi cletodim medzi
úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 58,
3. 3. 2011).
Smernica Komisie 2011/22/EÚ z 3. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi bipyribac medzi
úèinné látky (Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011).
Smernica Komisie 2011/23/EÚ z 3. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi triflumurón medzi
úèinné látky (Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011).
Smernica Komisie 2011/25/EÚ z 3. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi bupirimát medzi
úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 59,
4. 3. 2011).
Smernica Komisie 2011/26/EÚ z 3. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi dietofenkarb medzi
úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie
Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011).
Smernica Komisie 2011/27/EÚ zo 4. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 91/414/EHS
s cie¾om zaradi oryzalín medzi úèinné látky a ktorou
sa mení a dopåòa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES
(Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2011).
Smernica Komisie 2011/28/EÚ zo 4. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi kyselinu indolylmaslovú medzi úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie Komisie 2008/941/ES (Ú. v. EÚ
L 60, 5. 3. 2011).
Smernica Komisie 2011/29/EÚ zo 7. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi etridiazol medzi úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie
Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 61, 8. 3. 2011).
Smernica Komisie 2011/30/EÚ zo 7. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi fenbutatín-oxid medzi
úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie
Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 61, 8. 3. 2011).
Smernica Komisie 2011/31/EÚ zo 7. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS, pokia¾ ide o obmedzenie pouívania
úèinnej látky pirimifos-metyl (Ú. v. EÚ L 61, 8. 3. 2011).
Smernica Komisie 2011/32/EÚ z 8. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 91/414/EHS
s cie¾om zaradi izoxaben medzi úèinné látky a ktorou
sa mení a dopåòa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES
(Ú. v. EÚ L 62, 9. 3. 2011).
Smernica Komisie 2011/33/EÚ z 8. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi 1-dekanol medzi
úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie Komisie 2008/941/ES (Ú. v. EÚ L 62, 9. 3.
2011).
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75. Smernica Komisie 2011/34/EÚ z 8. marca 2011,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
91/414/EHS s cie¾om zaradi flurochloridón medzi
úèinné látky a ktorou sa mení a dopåòa rozhodnutie
Komisie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 62, 9. 3. 2011)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. mája
2011 okrem tretieho bodu riadkov è. 318 (Hymexazol),
321, 322, 324, 326, 331 a 342 a tvrtého bodu riadkov
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è. 318 (Hymexazol), 321, 322, 324, 326, 331 a 342,
ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júna 2011, okrem tretieho bodu riadka è. 323 a tvrtého bodu riadka è. 323,
ktoré nadobúdajú úèinnos 30. júna 2011, okrem tretieho bodu riadka è. 325 a tvrtého bodu riadka è. 325,
ktoré nadobúdajú úèinnos 31. júla 2011, okrem tretieho bodu riadkov è. 329 a 330 a tvrtého bodu riadkov
è. 329 a 330, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. augusta
2011, okrem tretieho bodu a tvrtého bodu riadka
è. 328, ktoré nadobúdajú úèinnos 30. septembra
2011.

Iveta Radièová v. r.
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138
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 3 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona è. 81/2009 Z. z.
opatrenie z 20. apríla 2011 è. OPL0111-S03949-OKCLP-2011, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. marca 2011 è. OPL0111-S01647-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam lieèiv a liekov plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
(oznámenie è. 86/2011 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. mája 2011.
Opatrenie bude uverejnené v èiastke è. 15/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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