Izjava o skladnosti predloga
zakonskega ali podzakonskega akta s pravnim redom EU
1.) Naslov predlaganega akta
Zakon o bančništvu
Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino
Banking Act
2.) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)
2013-1611-0109

ID predpisa
ZAKO6716

ID izjave
(5)
5

Datum izjave
01.12.2014

3.) Skladnost predloga akta s predpisi EU
3.1) Direktive, ki jih delno ali v celoti prenaša predlog akta
Naslov direktive ter slovenski predpisi,
CELEX
ki se navezujejo na to direktivo
oznaka
direktive
1.

31986L0635

2.

31989L0117

3.

32013L0036

4.

32014L0059

Rok za
prenos
direktive

Rok, na
katerega
se nanaša
prenos
01.05.2004

Je za navedeni rok
direktiva v celoti
prenesena s tem aktom?
(obrazložitev)
NE
Direktiva prenešena tudi z
drugim aktom

Direktiva Sveta z dne 8. decembra 1986
01.05.2004
o letnih računovodskih izkazih in
konsolidiranih računovodskih izkazih
bank in drugih finančnih institucij
1. 2007-01-1389 Navodilo za izdelavo bilance stanja in izkaza poslovnega izida bank in
hranilnic
2. 2005-01-0435 Sklep o določitvi začetka uporabe mednarodnih standardov
računovodskega poročanja za banke in hranilnice
3. 2006-01-1799 Zakon o gospodarskih družbah
4. 2006-01-5487 Zakon o bančništvu
5. 2007-01-3699 Zakon o trgu finančnih instrumentov
6. 2009-01-0699 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu
Direktiva Sveta z dne 13. februarja 1989 01.05.2004 01.05.2004 NE
o obveznostih podružnic, ustanovljenih
Direktiva prenešena tudi z
v državi članici, ki pripadajo kreditnim
drugim aktom
in finančnim institucijam, s sedežem
zunaj te države članice, glede objave
letnih računovodskih izkazov
1. 2006-01-5487 Zakon o bančništvu
2. 2007-01-3699 Zakon o trgu finančnih instrumentov
3. 2009-01-4286 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu
31.12.2013 31.12.2013 NE
Direktiva 2013/36/EU Evropskega
Direktiva prenešena tudi z
parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih
drugim aktom
institucij in bonitetnem nadzoru
kreditnih institucij in investicijskih
podjetij, spremembi Direktive
2002/87/ES in razveljavitvi direktiv
2006/48/ES in 2006/49/ES
1. 2013-1611-0086 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih
instrumentov
Direktiva 2014/59/EU Evropskega
31.12.2014 31.12.2014 NE
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014
Direktiva prenešena tudi z
o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter
drugim aktom
reševanje kreditnih institucij in
investicijskih podjetij ter o spremembi
Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter
direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES,
2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES,
2011/35/EU, 2012/30/EU in
2013/36/EU in uredb (EU)
št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012
Evropskega parlamenta in Sveta
1. 2014-1611-0094 Zakon o skladu za reševanje bank

3.2) Uredbe/odločbe/sklepi, katerih izvrševanje neposredno ali posredno zagotavlja predlog akta
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CELEX
oznaka
predpisa
1.

32013R0575

Naslov predpisa ter slovenski predpisi,
ki se navezujejo na to
uredbo/odločbo/sklep

Rok za
uskladitev
nacionalne
zakonodaje

Rok, na
katerega
se nanaša
uskladitev

Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne
institucije in investicijska podjetja ter o
spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012

Je za navedeni rok
predlog tega akta v celoti
usklajen z uredbo,
sklepom ali odločbo?
(obrazložitev)
DA

4.) Ali je predlog pravnega akta tehnični predpis v smislu člena 8 direktive 31998L0034?
NE
5.) Razlogi za kreiranje nove izjave o skladnosti
Pri popravkih korelacijske tabele so po pomoti izpadli zadnji trije členi.
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