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I N F O R M Á C I A 
NA ÚČELY KONZULTÁCIÍ S PODNIKATEĽSKÝMI SUBJEKTMI 

1. Pripravovaný materiál: 

Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o štatistike poľnohospodárskych vstupov a výstupov, ktorým 
sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009, (ES) č. 1185/2009 
a smernica Rady 96/16/ES 

2. Základné ciele a tézy: 

Nariadenie stanovuje právny rámec pre európsku štatistiku poľnohospodárskych 
vstupov a výstupov, pričom pokrýva vstupy a výstupy odvetvia 
poľnohospodárstva: poľnohospodárska produkcia (plodiny a zvieratá) vrátane 
ekologického poľnohospodárstva, cien v poľnohospodárstve, živín a prípravkov 
na ochranu rastlín. 

Poľnohospodárska štatistika je v súčasnosti založená na niekoľkých rôznych 
legislatívnych aktoch a dohodách. Všetky by sa mali spojiť, aby sa vytvoril 
systematický prístup. Tým sa zjednodušia systémy používané na zber 
štatistických údajov. Okrem toho sa plánuje, že sa umožní využívanie rôznych 
zdrojov údajov vrátane diaľkového prieskumu, aby sa znížilo zaťaženie 
respondentov. 

Návrh pokrýva agregovanú štatistiku poľnohospodárskej výroby (plodiny  
a zvieratá) vrátane ekologického poľnohospodárstva, cien v poľnohospodárstve, 
živín a prípravkov na ochranu rastlín. Zisťujú sa poľnohospodárske vstupy (ceny 
osiva, pesticídov, krmív atď.) a výstupy (rastlinná a živočíšna výroba a ceny). 
Údaje možno zbierať od fariem, z administratívnych zdrojov, od 
sprostredkovateľov (mliekarne atď.), veľkoobchodných subjektov a trhových 
organizácií a v mnohých prípadoch zahŕňajú určitú mieru odborných odhadov. 
Zavedenie koherentného rámca umožní najmä rozvoj integrovanej právnej 
štruktúry, ako aj lepšie plánovanie a koherentnosť zisťovaní a iných zberov 
údajov. 

Návrh je súčasťou stratégie pre poľnohospodársku štatistiku na rok 2020 a ďalšie 
roky, ktorá je dôležitým programom na modernizáciu poľnohospodárskej 
štatistiky Európskej únie vykonávaným Európskou komisiou v úzkej spolupráci 
s členskými štátmi EÚ. Cieľom stratégie je najmä zefektívniť a zlepšiť Európsky 
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systém poľnohospodárskej štatistiky (ďalej len „EASS“); stratégiu podporuje aj 
Výbor pre Európsky štatistický systém a je súčasťou Programu regulačnej 
vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorým sa má EASS zefektívniť a zlepšiť. 

3. Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu: 

V navrhovanom nariadení sa stanovuje obsah štatistiky vstupov a výstupov 
v poľnohospodárstve. Stanovuje sa v ňom, že členské štáty musia poskytovať 
štatistické údaje o štyroch doménach a 12 súvisiacich témach. Doménami sú 
štatistika živočíšnej výroby, štatistika rastlinnej výroby, štatistika cien 
v poľnohospodárstve a štatistika živín a prípravkov na ochranu rastlín. Je to 
podporené článkami týkajúcimi sa predmetu úpravy, vymedzenia pojmov, 
štatistickej populácie a sledovaných jednotiek, pokrytia, periodicity prenosu 
údajov, zdrojov údajov a metód, referenčných období, špecifikácií kvality 
a potenciálnych finančných príspevkov. V nariadení sa okrem toho stanovuje 
možnosť zaviesť konkrétne ad hoc témy týkajúce sa poľnohospodárskych vstupov 
a výstupov, ktoré dopĺňajú pravidelne zbierané údaje.   

Podrobné súbory údajov budú stanovené vo vykonávacích aktoch (nariadeniach).  

Štatistický úrad SR vníma potrebu zefektívnenia európskych 
poľnohospodárskych štatistík, ich harmonizáciu a zvyšovanie ich flexibility 
prostredníctvom nového nariadenia. Nový legislatívny predpis však nesmie 
nadmerne zvyšovať administratívnu záťaž národných štatistických úradov ako aj 
spravodajských jednotiek. V prípade schválenia návrhu v navrhovanom znení, 
a to najmä pokiaľ ide o ad hoc zisťovania,  by však išlo o nepredvídané  zmeny, 
ktoré môžu priniesť zvýšené nároky najmä v personálnej a finančnej oblasti, ktoré 
nemusia vyriešiť ani dodatočné finančné prostriedky z grantov. Preto Slovenská 
republika uplatní pripomienky uvedené pri jednotlivých článkoch návrhu. 
Slovenská republika si vyhradzuje právo uplatňovať v ďalších fázach 
schvaľovacieho procesu dodatočné pripomienky. 

4. Spôsob vykonania konzultácií: 

S podnikateľskými subjektmi alebo s ich zástupcami, ktorí prejavia záujem 
o konzultácie o pripravovanom návrhu novely, uskutoční Štatistický úrad SR 
po vzájomnom dohovore pracovné stretnutie vo svojom sídle, prípadne online. 

Bližšie informácie k obsahu a priebehu konzultácií poskytne: 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 
sekcia podnikových štatistík 
Lamačská cesta 3/C 
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840 05 Bratislava 45 
email: peter.danko@statistics.sk  
telefón: 02/50236 794 

5. Termín začatia konzultácií: 

od 8. marca 2021 do 5. apríla 2021 
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