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Správa  002

Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/53016
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0641/F

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: 201103016.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0641 F   SK            15-12-2011 F   NOTIF

2. F

3A. Délégué interministériel aux normes – SQUALPI – Bâtiment  Le Bervil - 
12, rue Villiot –

 75572  PARIS Cedex 12
  d9834.france@finances.gouv.fr 
  tél : 01 53 44 98 24

3B. Autorité de régulation des communications électroniques et des
  Postes
  7, square Max Hymans
  75730 Paris cedex 15
  Contact : pascal.soule@arcep.fr

4. 2011/0641/F - V10T

5. Rozhodnutie č. xxxx-xxxx Regulačného úradu pre elektronické komunikácie 
a poštové služby z xx xxx 201x, ktorým sa stanovujú podmienky používania 
rádiových frekvencií pomocnými audio zariadeniami na výrobu programov 
a vysielanie v pásme 470 – 789 MHz a 823 – 832 MHz

6. Pomocné audio zariadenia na výrobu programov a vysielanie v pásme 
470 – 789 MHz a 823 – 832 MHz

7. - 

8. Podmienky používania uvedené v rozhodnutí sú v súlade s podmienkami 
definovanými v rozhodnutí ECC/DEC(09)03 a odporúčaniach ERC/REC/70-03 
a ERC/REC/25-10.

9. Rozhodnutie stanovuje podmienky používania rádiových frekvencií 
pomocnými audio zariadeniami na výrobu programov a vysielanie v rádiovom pásme 
470 – 789 MHz a 823 – 832 MHz v súlade s rozhodnutím ECC/DEC(09)03 
a odporúčaniami ERC/REC/70-03 a ERC/REC/25-10 Európskej konferencie poštových 
a telekomunikačných administratív (CEPT).

10. Odkazy na referenčné texty: rozhodnutie ECC/DEC(09)03 Európskej 
konferencie poštových a telekomunikačných administratív zo dňa 30. októbra 2009 
o harmonizovaných podmienkach platných pre mobilné/pevné komunikačné siete 
v rádiovom pásme 790 – 862 MHz;

odporúčanie ERC/REC/70-03 Európskej konferencie poštových 
a telekomunikačných administratív týkajúce sa používania zariadení s krátkym 
dosahom a najmä jeho príloha 10;

odporúčanie ERC/REC/25-10 Európskej konferencie poštových 
a telekomunikačných administratív týkajúce sa frekvenčných pásiem dočasných 
pozemných audiovizuálnych spojení používaných pomocnými zvukovými zariadeniami 
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na vytváranie programov a vysielanie, rozhodnutie 2008/671/ES.

11. Nie

12. -

13. Nie

14. Nie

15. -

16. Aspekt Dohody o technických prekážkach obchodu

Nie – Návrh nemá významný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie - Návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením.

Catherine Day
Secrétaire général
Commission européenne

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