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TABUĽKA  ZHODY
k návrhu 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
 s právom Európskej únie
Názov smernice:
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 
Smernica EÚ
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 
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ïalej „návrh zákona“)

Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon 650/2004“)
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Èlánok
(È, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Èíslo
predpisu
Èlánok (È, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Èl. 1
Zmena smernice 2003/41/ES
V èlánku 18 smernice 2003/41/ES sa vkladá tento odsek:
„1a.   Èlenské štáty zabezpeèia, zoh¾adniac povahu, rozsah a komplexnos� èinností inštitúcií, nad ktorými vykonávajú doh¾ad, aby príslušné orgány monitorovali primeranos� postupov úverového posúdenia inštitúcií, posudzovali využívanie odkazov na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami, ako sú vymedzené v èlánku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (9), v ich investièných politikách a v prípade potreby nabádali na zmiernenie dosahu takýchto odkazov s cie¾om obmedzi� výhradné a mechanické spoliehanie sa na takéto úverové ratingy.

N
Návrh zákona èl. I
§ 55
O: 12

P: g)





















§ 70
O: 2

P: c)

Na úèely zabezpeèenia povinností pod¾a odseku 10 je doplnková dôchodková spoloènos� povinná

zdrža� sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami40b) pri posudzovaní kreditnej kvality aktív doplnkového dôchodkového fondu.

















Predmetom doh¾adu pod¾a odseku 1 je najmä

monitorovanie primeranosti postupov doplnkovej dôchodkovej spoloènosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej kvality aktív pod¾a § 55 pri zoh¾adnení povahy, rozsahu a komplexnosti spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a posudzovanie využívania odkazov na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami40b) v investièných politikách spravovaných doplnkových dôchodkových fondov, a ak je nevyhnutné, odporúèanie zmiernenia dosahu takýchto odkazov s cie¾om obmedzi� výhradné a automatické spoliehanie sa na tieto úverové ratingy.
Ú
Poznámka pod èiarou k odkazu 40b znie:
„40b) Èl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. ES L 302, 17.11.2009) v platnom znení.“.
Èl. 4
Transpozícia 
1. Èlenské štáty uvedú do úèinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 21. decembra 2014. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. 
Èlenské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia èlenské štáty. 
2. Èlenské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
zákon 650/2004

návrh zákona èl. I












návrh zákona èl. II

§ 88



Príloha è.2 
bod 7 

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.



ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopåòa smernica 2003/41/ES o èinnostiach a doh¾ade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpeèenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevodite¾ných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investièných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2013).

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. decembra 2014.
Ú

Èl. 5
Nadobudnutie úèinnosti 
Táto smernica nadobúda úèinnos� dvadsiatym dòom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.



n.a.

Èl. 6
Adresáti 
Táto smernica je urèená èlenským štátom. 
V Štrasburgu 21. mája 2013 
Za Európsky parlament 
predseda 
M. SCHULZ 
Za Radu 
predsedníèka 
L. CREIGHTON
n.a.



n.a.



LEGENDA:
V ståpci (1):
È – èlánok
O – odsek
V – veta
P – èíslo (písmeno)

V ståpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnos�ou vo¾by
D – transpozícia pod¾a úvahy (dobrovo¾ná)
n.a. – transpozícia sa neuskutoèòuje
V ståpci (5):
È – èlánok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (èíslo)
V ståpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpeèenou inštitucionálnou  infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
È – èiastoèná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani èiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovate¾nos� (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebra�)


