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Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/53030
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0643/D

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: 201103030.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0643 D   SK            15-12-2011 D   NOTIF

2. D

3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Referat E B 2, 11019 
Berlin, Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: 
infonorm@bmwi.bund.de

3B. Bauministerkonferenz, Konferenz der für das Bau-, Wohnungs- und 
Siedlungswesen zuständigen Minister/Senatoren der Länder (ARGEBAU)

4. 2011/0643/D - B20

5. Zoznam vzorov technických stavebných predpisov – Časť I, Zmeny z 
decembra 2011

6. Stavebné výrobky na použitie v betóne, železobetóne a predpätom betóne, 
stavebné výrobky na použitie v oceľových a hliníkových stavbách, v spriahnutých 
konštrukciách, ako aj na zriaďovanie špeciálnych konštrukcií vždy vzhľadom na 
návrh, dimenzovanie a realizáciu

7. - 

8. Doplnenia a zmeny časti I Zoznamu vzorov technických stavebných 
predpisov k zneniu z marca 2011.

V záujme prispôsobenia súčasnému stavu techniky sú prijímané novo 
vydávané európske a národné normy a pravidlá.

Zmeny sa týkajú zvlášť presadenia Eurokódov do národného regulačného 
mechanizmu.

9. Aktualizácia zoznamu vzorov technických stavebných predpisov vzhľadom na
nové poznatky a nové technické pravidlá.

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov sa dopĺňa zvlášť o 
Eurokódy; odporujúce národné normy sa vyčiarknu. Existujúce regulácie v 
prílohách k zoznamu vzorov technických stavebných predpisov sa zodpovedajúco 
prispôsobia.

10. Odkaz na základné texty: Zoznam vzorov technických stavebných predpisov,
znenia z apríla 1996, novembra 1996, septembra 1997, júna 1998, septembra 1998, 
marca 1999, decembra1999, septembra 2000, decembra 2001, septembra 2002, 
decembra 2003, februára 2004, septembra 2004, novembra 2004, februára 2005, 
septembra 2005, februára 2006, septembra 2006, februára 2007, septembra 2007, 
februára 2008, septembra 2008, februára 2009, septembra 2009, februára 2010, 
septembra 2010, ako aj z marca 2011 (č. oznám. 1996/0183/D, 1997/042/D, 
1997/0782/D, 1998/0306/D, 1998/0488/D, 1999/0170/D, 2000/0004/D, 2000/0678/D, 
2002/0017/D, 2002/0416/D, 2004/0003/D, 2004/0104/D, 2004/0408/D, 2004/0544/D, 
2005/0143/D, 2005/0557/D, 2006/0191/D, 2006/0542/D, 2007/0204/D, 2007/0618/D, 
2008/0112/D, 2008/0430/D, 2009/0171/D, 2009/0530/D, 2010/0235/D; 2010/0660/D, 
2011/0215/D)
Základné texty boli odovzdané v rámci predchádzajúceho oznámenia: 2011/0215/D: 
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11. Nie

12. -

13. Nie

14. Nie

15. Hodnotenie dopadov nie je pripojené.

16. Dohoda o technických prekážkach obchodu

NIE - Návrh nemá podstatné účinky na medzinárodný obchod.

Dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach

Nie - Návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením

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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