Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona s právom Európskej únie
 

Predkladateľ návrhu zákona: vláda Slovenskej republiky

Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Problematika návrhu zákona: 
 
	je upravená v práve Európskej únie:


v primárnom 
	čl. 82 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a čl. 47 a 48 Charty základných práv 	Európskej únie 

v sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva)

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní

v sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva)

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva v platnom znení,
 
	smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia


	je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.


rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C- 435/12 z 10. apríla 2014

Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k  a Európskej únii:

	lehota na prebratie smernice: 


2. jún 2014

	lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: 


15. február 2014 (k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní)

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


nie je 

	informácia o právnych predpisoch, v ktorých je preberaná smernica už prebratá spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:


	zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (čiastočne)
	zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (čiastočne) 


Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:

Čiastočný  
 
Gestor (spolupracujúce rezorty):
 
	Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálna prokuratúra SR

