DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.

Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním
podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve
- Zmluva o fungovaní Európskej únie – článok 114 (Aproximácia práva), 151, 153
(Sociálna politika) a 169 (Ochrana spotrebiteľa) (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010)
- Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o
koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004;
Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5) v platnom znení,
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009,
ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii
systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009) v platnom znení,
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(Ú. v. EÚ L119/1, 4.5.2016) v platom znení.
b) v sekundárnom práve
Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu
zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989),
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
- nie je upravený
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota
účinnosti jeho ustanovení:
bezpredmetné
b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej
komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike
podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu
s uvedení konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie
nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001
z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady
a Komisie:
bezpredmetné
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie
už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších
úprav:
bezpredmetné.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne

