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DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie

Predkladateľ zákona: vláda Slovenskej republiky

Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Problematika návrhu zákona: 
je upravená v práve Európskej únie

	primárnom

Problematika návrhu zákona je upravená v primárnom práve Európskej únie, a to v článku 53 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30.3.2010).


sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - po 30. novembri 2009)

legislatívne akty

	Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2013).


	nelegislatívne akty


nie je upravená 

	sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009) v platnom znení.



nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia 

Lehota na prebratie smernice 2013/14/EÚ je stanovená do 21.12.2014.

	Lehota na predloženie návrhu právneho prepisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov


bezpredmetné

	Informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 


bezpredmetné

	Informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia


bezpredmetné

Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie: úplný

Gestor a spolupracujúce rezorty: 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

