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Správa  002

Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/5725
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0151/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein 
Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not
open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē 
atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx 
il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia 
o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - 
Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide 
perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201100725.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0151 A   SK            29-03-2011 A   NOTIF

2. A

3A. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
Abteilung C2/1
A-1011 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 - 5433
Telefax +43-1/715 96 51 oder +43-1/712 06 80
E-Mail: not9834@bmwfj.gv.at

3B. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Sektion III, Bereich Telekom - Post
Abteilung PT3
A-1030 Wien, Ghegastraße 1
Telefon +43-1/71162 - 654222
Telefax +43 1 71162 - 654209

4. 2011/0151/A - V00T

5. Nariadenie spolkového ministra dopravy, inovácií a technológií, ktorým 
sa stanovujú ustanovenia pre využívanie a prideľovanie frekvencií v pevnej 
rádiokomunikačnej službe a neverejnej mobilnej pozemnej rádiokomunikačnej službe
vo frekvenčnom pásme od 29,7 do 925 MHz (nariadenie o prevádzkovaní rádiovej 
komunikácie – BFV)

6. Rádiokomunikačné zariadenia

7. - 

8. Týmto nariadením sa majú stanoviť technické a prevádzkové ustanovenia na
zriadenie a prevádzku rádiokomunikačných zariadení pevnej rádiokomunikačnej 
služby a neverejnej mobilnej pozemnej rádiokomunikačnej služby v pásme od 29,7 
do 925 MHz.

9. Nariadenie o prevádzkovaní rádiovej komunikácie obsahuje pravidlá, ktoré
sú potrebné na zabezpečenie primeraného a efektívneho využitia frekvenčného 
spektra, ako aj na zabránenie škodlivému rušeniu. Týmto stanovením vo forme 
nariadenia sa zabezpečí, že transparentnosť týchto pravidiel pre používateľov 
normy a subjekty podliehajúce norme je poskytovaná rovnako, a tým je zaručené 
rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiadateľmi. 

10. Odkaz na základné texty: Spolkový zákon, ktorým sa vydáva zákon 
o telekomunikáciách (zákon o telekomunikáciách z roku 2003 - TKG 2003), Spolkový
vestník I č. 70/2003
Základné texty boli odovzdané v rámci predchádzajúceho oznámenia: 2004/010/A

11. Nie 

12. -
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13. Nie 

14. Nie 

15. Nariadenie nemá žiadny vplyv na zamestnanosť a hospodársku lokalitu 
Rakúska.

16. Dohoda o technických prekážkach obchodu

NIE. Návrh nemá podstatné účinky na medzinárodný obchod.

Dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach

NIE. Návrh nemá podstatné účinky na medzinárodný obchod.

Catherine Day
Generalsekretärin
Europäische Kommission

Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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