DOLOŽKA ZLUČITEĽNOST I
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z.z.
o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
3. Problematika návrhu právneho predpisu - je upravená v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve

čl. 122 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve
Smernica Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa členským štátom ukladá
povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (Ú. v. EÚ L 265,
9.10.2009) v platnom znení - gestor: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky.
Vykonávacia Smernica Komisie (EÚ) 2018/1581 z 19. októbra 2018, ktorou sa mení
smernica Rady 2009/119/ES, pokiaľ ide o metódy výpočtu povinností udržiavať zásoby
(Ú. v. EÚ L 263, 22.10.2018) - gestor: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky.
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

bezpredmetné
4.

Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo
rozhodnutia
do 19. októbra 2019
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

uvedením 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
nebolo začaté konanie proti SR
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu
s uvedením rozsahu tohto prebratia
zákon č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení
stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov - úplná transpozícia
zákon č. 372/2012 Z.z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č.
25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov
pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov - nepriama transpozícia prostredníctvom odkazu na zákon č. 218/2013 Z.z.
5.

Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplne

