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

Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino
"Act Amending the Maritime Code"

2) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)
2014-2430-0016

ID predpisa
ZAKO6827

ID izjave
3
(3)

Datum izjave
16.05.2016

3) Skladnost predloga akta s predpisi EU

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

CELEX
oznaka
direktive
1.

2.

3.

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

32008L0106 Direktiva 2008/106/ES
20.10.2007
Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 19. novembra 2008
o minimalni ravni izobraževanja
pomorščakov (prenovitev)
(Besedilo velja za EGP)
1.
2014-01-3481 Uredba o pooblastilih pomorščakov
2.
2010-01-4707 Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika
32009L0013 Direktiva Sveta 2009/13/ES z
20.08.2014
20.08.2014
NE
dne 16. februarja 2009 o
izvajanju Sporazuma,
sklenjenega med Združenjem
ladjarjev Evropske skupnosti
(ECSA) in Evropsko federacijo
delavcev v prometu (ETF) o
Konvenciji o delovnih
standardih v pomorstvu iz leta
2006, ter o spremembi Direktive
1999/63/ES
1.
2015-01-3096 Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe
posadke na ladjah
2.
2001-01-0364 Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu na ribiških ladjah
3.
2011-01-2039 Zakon o varnosti in zdravju pri delu
4.
2013-01-0784 Zakon o delovnih razmerjih
32013L0054 Direktiva 2013/54/EU
31.03.2015
31.03.2015
NE
Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 20. novembra 2013
o nekaterih odgovornostih
države zastave za zagotovitev
skladnosti s Konvencijo o
delovnih standardih v
pomorstvu iz leta 2006 in
njenega izvrševanja Besedilo
velja za EGP

4) Ali je predlog pravnega akta tehnični predpis v smislu člena 8 direktive 31998L0034?
NE
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5) Razlogi za kreiranje nove izjave o skladnosti
Nova izjava se kreira zaradi poprave oz. uskladitve korelacijske tabele zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti v
postopku sprejema zakona v Državnem zboru.
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