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PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine 
broj 150/11, 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
godine donijela

2016.

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Viade Republike Hrvatske za prihvaćanje 
amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora navedenog u izvješću Odbora oil 
19. travnja 2016. godine (KLASA: 022-03/16-01/32. URBROJ: 6521-2-16-), na tekst 
Prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja piatnog prometa, s 
Konačnim prijediogom zakona i to;

- amandman i, na čianak 17. - prihvaća se

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,
PREDSJEDNIK

Tihomir Orešković



4VJD IV r n/V u O V <J V I I imvnIonx onuun IJiJ vv*t / vvo

5^-vC C ^ t C

HRVATSKI SABOR 
. Odbor za zakonodavstvo

Klasa; 022-03/16-01/32 
Urbroj: 6521-2-16- 
Zagreb, 19. travnja 2016.

PREDSJEDNIKU 
HRVATSKOGA SABORA

Predmet; IzvjeSće o Prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unqe iz područja 
platnog prometa, s Konačnim pi^edlogom zakona, P. Z. £. br. 33

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabom na 6. sjednici održanoj 19. travii^a 
2016., raspravljao je o Prijedlogu zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja 
platnog prometa, a Konačnim prijeđlogoni zakona, P. Z. £. br. 33, koji je predsjedniku 
Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. travnja 2016.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o 
usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proidazi da 
je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama piimamih i sdcundamib izvora prava 
Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne 
protivi se pi^edlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

4, Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

1. Na3anakl7.

U članku 17. dodaje se stavak 4. koji glasi;

„(4) Financijski inspektorat Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka objavit 
će na svojim mrežnim stranicama obavijest o danu prmvjene regulatomih tehničkih standarda 
iz članka 7. stavka 6. Uredbe (EU) br. 2015/751.“
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Obradožeidje;

S ob^om da se ne zna kada će se toćao primjeiyivati regulatorni tehnički 
standardi iz članka 7, stavka 6. Uredbe (EU) br. 2015/7S1, radi pravne sigurnosti bilo je 
potrebno propisati obvezu Finani^^g inspektorata Republike I&vatske i Hrv^ke narodne 
banke da na svojim mrežnim stranicama objave dan primjene navedemh regulatomih 
tehničkih standarda.

5. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena 
BoSnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
ODBORA ZA zakonodavstvo

Dražen BdŠnjako\dć
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