Izjava o skladnosti predloga zakonskega ali podzakonskega akta s
pravnim redom EU
1) Naslov predlaganega akta
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah

Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino
"Act Amending Electronic Communications Act"

2) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)
2016-3130-0038

ID predpisa
ZAKO7549

ID izjave
5
(11)

Datum izjave
12.04.2017

3) Skladnost predloga akta s predpisi EU

3.1) Direktive, ki jih delno ali v celoti prenaša predlog akta

CELEX
oznaka
direktive
1.

2.

Naslov direktive ter slovenski
predpisi, ki se navezujejo na to
direktivo

Rok za
prenos
direktive

Rok, na
Je za navedeni rok direktiva v
katerega se celoti
prenesena s tem aktom?
nanaša
(obrazložitev)
prenos
01.05.2004
NE

32002L0020 Direktiva 2002/20/ES
01.05.2004
evropskega parlamenta in
Sveta z dne 7. marca 2002 o
odobritvi elektronskih
komunikacijskih omrežij in
storitev (Direktiva o odobritvi)
1.
2005-01-5297 Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o vsebini in
obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma
izvajanju javnih komunikacijskih storitev
2.
2007-01-5185 Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba
vlogi priložiti projekt
3.
2004-01-3626 Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih
komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih
storitev
4.
2004-01-4866 Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo
radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja
5.
2005-01-1864 Pravilnik o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc
6.
2001-01-2043 Zakon o medijih
7.
2007-01-5066 Zakon o digitalni radiodifuziji
8.
2012-01-4315 Zakon o elektronskih komunikacijah
32002L0021 Direktiva evropskega
01.05.2004
01.05.2004
NE
parlamenta in sveta 2002/21/ES
z dne 7. marca 2002 o skupnem
regulativnem okviru za
elektronska komunikacijska
omrežja in storitve (okvirna
direktiva)
1.
2006-01-5699 Splošni akt o pogojih za medobratovalnost digitalne televizijske opreme,
ki jo uporabljajo potrošniki
2.
2007-01-4106 Splošni akt o načrtu oštevilčenja
3.
2004-01-4500 Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
4.
2008-01-4201 Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih
pasov
5.
2007-01-5066 Zakon o digitalni radiodifuziji
6.
2012-01-4315 Zakon o elektronskih komunikacijah
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CELEX
oznaka
direktive
3.

4.

5.

Naslov direktive ter slovenski
predpisi, ki se navezujejo na to
direktivo

Rok za
prenos
direktive

Rok, na
Je za navedeni rok direktiva v
katerega se celoti
prenesena s tem aktom?
nanaša
(obrazložitev)
prenos
01.05.2004
NE

32002L0022 Direktiva 2002/22/ES
01.05.2004
Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 7. marca 2002 o
univerzalni storitvi in pravicah
uporabnikov v zvezi z
elektronskimi komunikacijskimi
omrežji in storitvami (Direktiva o
univerzalnih storitvah)
1.
2004-01-3623 Splošni akt o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve
2.
2004-01-5997 Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in
za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s
posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve
3.
2006-01-1691 Splošni akt o spremembi Splošnega akta o prenosljivosti številk
4.
2006-01-5699 Splošni akt o pogojih za medobratovalnost digitalne televizijske opreme,
ki jo uporabljajo potrošniki
5.
2007-01-4107 Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve
6.
2007-01-4106 Splošni akt o načrtu oštevilčenja
7.
2004-01-3625 Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do
interneta
8.
2005-01-3368 Splošni Akt o prenosljivosti številk
9.
2005-01-4423 Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih
cenovnih opcij ali paketov
10. 2009-01-2595 Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za
klice v sili "112"
11. 2010-01-4863 Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide
12. 2001-01-2043 Zakon o medijih
13. 2012-01-1962 Zakon o spremembi Zakona o medijih
14. 2012-01-4315 Zakon o elektronskih komunikacijah
32002L0058 Direktiva 2002/58/ES
01.05.2004
01.05.2004
NE
evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. julija 2002 o
obdelavi osebnih podatkov in
varstvu zasebnosti na področju
elektronskih komunikacij
(Direktiva o zasebnosti in
elektronskih komunikacijah)
1.
2006-01-1223 Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij
2.
2012-01-4315 Zakon o elektronskih komunikacijah
32009L0136 Direktiva 2009/136/ES
25.05.2011
25.05.2011
NE
Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 25. novembra 2009
o spremembah Direktive
2002/22/ES o univerzalnih
storitvah in pravicah
uporabnikov v zvezi z
elektronskimi komunikacijskimi
omrežji in storitvami, Direktive
2002/58/ES o obdelavi osebnih
podatkov in varstvu zasebnosti
na področju elektronskih
komunikacij in Uredbe (ES) št.
2006/2004 o sodelovanju med
nacionalnimi organi,
odgovornimi za izvrševanje
zakonodaje o varstvu
potrošnikov
1.
2014-01-1598 Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide
2.
2012-01-1962 Zakon o spremembi Zakona o medijih
3.
2012-01-4315 Zakon o elektronskih komunikacijah
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CELEX
oznaka
direktive
6.

7.

Naslov direktive ter slovenski
predpisi, ki se navezujejo na to
direktivo

Rok za
prenos
direktive

Rok, na
Je za navedeni rok direktiva v
katerega se celoti
prenesena s tem aktom?
nanaša
(obrazložitev)
prenos
25.05.2011
NE

32009L0140 Direktiva 2009/140/ES
25.05.2011
Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 25. novembra 2009
o spremembi direktiv
2002/21/ES o skupnem
regulativnem okviru za
elektronska komunikacijska
omrežja in storitve, 2002/19/ES
o dostopu do elektronskih
komunikacijskih omrežij in
pripadajočih naprav ter o
njihovem medomrežnem
povezovanju in 2002/20/ES o
odobritvi elektronskih
komunikacijskih omrežij in
storitev
1.
2007-01-5066 Zakon o digitalni radiodifuziji
2.
2012-01-1961 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji
3.
2012-01-4315 Zakon o elektronskih komunikacijah
4.
2013-01-4029 Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah
32014L0061 Direktiva 2014/61/EU
01.01.2016
01.01.2016
NE
Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. maja 2014 o
ukrepih za znižanje stroškov za
postavitev elektronskih
komunikacijskih omrežij visokih
hitrosti
1.
2013-01-3890 Splošni akt o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podatkov o omrežnih
priključnih točkah iz evidence infrastrukturnih omrežij in objektov
2.
2013-01-2801 Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju
komunikacijskih objektov
3.
2015-01-2354 Pravilnik o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture
4.
2004-01-0415 Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi
prostora
5.
2002-01-5387 Zakon o graditvi objektov
6.
2007-01-1761 Zakon o prostorskem načrtovanju
7.
2010-01-5017 Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
8.
2010-01-5732 Zakon o cestah
9.
2012-01-4315 Zakon o elektronskih komunikacijah

4) Ali je predlog pravnega akta tehnični predpis v smislu člena 8 direktive 31998L0034?
NE

5) Razlogi za kreiranje nove izjave o skladnosti
Popravki korelacijske tabele.
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