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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.
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2. UK

3A. Department for Business, Innovation and Skills
Knowledge and Innovation Group
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET. 

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.

3B. The Department for Regional Development Northern Ireland

4. 2011/0628/UK - T30T

5. Nariadenia o dostupnosti koľajových vozidiel (Žiadosti o príkazy na 
udelenie výnimky) (Severné Írsko) z roku 2012

6. Návrh nariadení ruší a nahrádza nariadenia o koľajových vozidlách 
(Žiadosti o udelenie výnimky)

(Severné Írsko) z roku 2001.

7. - 

8. Návrh nariadení o dostupnosti koľajových vozidiel (Žiadosť o príkaz na 
udelenie výnimky) (Severné Írsko) z roku 2012 zruší a nahradí nariadenia o 
koľajových vozidlách (Žiadosti o udelenie výnimky) z roku 2001 a špecifikuje, 
kto môže požiadať o výnimku z požiadaviek na splnenie noriem dostupnosti 
stanovených navrhnutými nariadeniami o dostupnosti koľajových vozidiel (Severné 
Írsko) z roku 2012 spôsobom, ktorým musia byť vystavené žiadosti a okolnosťami, 
za ktorých je možné zrušiť príkaz na udelenie výnimky.

9. Návrh nariadení sa snaží zmeniť súčasný systém po konzultáciách so 
záujmovou skupinou pre osoby s postihnutím a na základe skúseností s prevádzkou 
v súčasnom režime počas viac ako desaťročia.  Zrušia a nahradia nariadenia o 
koľajových vozidlách (Žiadosti o udelenie výnimky) (Severné Írsko) z roku 2001 
[S.R. 2001/265].

10. Neexistujú žiadne základné texty

11. Nie

12. -

13. Nie

14. Nie

15. -

16. Aspekty technických prekážok obchodu
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Nie – Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie - Návrh nie je sanitárne ani fytosanitárne opatrenie

Catherine Day
General Secretary
European Commission

Contact point Directive 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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