DOLOŽKA  ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie


Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona o radiačnej ochrane a  o zmene a doplnení niektorých zákonov

Problematika návrhu právneho predpisu:
a)      je upravená v práve Európskej únie: 
- primárnom: Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM), kapitola III, články 30 až 37,

	sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009):


	Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2014).


	Smernica Rady 2013/51/EURATOM z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu.  (Ú. v. EÚ L 296, 7.11.2013). 


	sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009):  žiadne


                                                                               	 
a)	nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:  
	
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: 6. február 2018 
	lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa uznesenia vlády č. 151/2014 zo dňa 2. apríla 2014 k návrhu na určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc: 6. február 2018, 

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


Proti Slovenskej republike nezačalo žiadne konanie o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia: 

- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 150/2017 Z. z. – účinnosť od 15. októbra 2017
– úplný.


Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie: úplný

Gestor a spolupracujúce rezorty: 
       Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
      
      Spolupracujúce rezorty: 
      Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky,
	Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.


