DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s právom Európskej únie

1. Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19.
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) Primárne právo:
- čl. 4 a 8, čl. 49 až 66, čl. 114 a čl. 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C
202, 7.6.2016) v platnom znení,
- čl. 3 a 6 Zmluvy o Európskej únii,
- čl. 21, 23, 30 a 31 Charty základných práv Európskej únie.
b) Sekundárne právo:
- nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a
akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28. 6. 2014)
gestori: MP SR a PMÚ SR.
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013
o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o
zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení,
gestori: MF SR a NBS.
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa
dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o
regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné
otvorené komunikačné normy (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2018),
gestori: MF SR a NBS.
c)

Nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) Bezpredmetné.
b) Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj
nebolo začaté konanie Súdneho dvora EÚ proti SR podľa čl. 258 až 260 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie.
c) Bezpredmetné.

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.

