
201103034.SK.txt
Správa  002

Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/53034
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0645/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: 201103034.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0645 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. 2011/0645/D - B20

5. Zoznam technických stavebných predpisov – Časť III,  Zmeny september 
2011

6. Stavebné výrobky a konštrukcie pre stacionárne zariadenia používané na 
stáčanie a manipuláciu s látkami ohrozujúcimi vodu

7. - 

8. Stavebné výrobky a konštrukcie pre stacionárne zariadenia používané na 
skladovanie, stáčanie a manipuláciu s látkami ohrozujúcimi vodu vzhľadom na ich 
aplikáciu.

Klauzuly rovnocennosti sa nachádzajú na strane 1 oznámeného textu 
vzorového listu technických stavebných predpisov – zmien k decembru 2011 (číslo 
oznámenia 2011/0643/D).

9. Podľa ustanovení smernice o stavebných výrobkoch (89/106/ES) sú členské 
štáty povinné robiť stavebné výrobky použiteľnými podľa európskych technických 
schválení a harmonizovaných noriem.

10. Odkaz na základné texty: Pravidlá používania pre stavebné výrobky a 
stavebné systémy podľa európskych technických schválení a harmonizovaných noriem
podľa Smernice o stavebných výrobkoch v rozsahu platnosti nariadení podľa § 17 
ods. 4 a § 21 ods. 2 MBO, znenia zo septembra 2005, februára 2006, septembra 
2006, septembra 2007, februára 2008, septembra 2008, februára 2009, septembra 
2009, februára 2010 a septembra 2010 (oznám. 2005/0558/D, 2006/0192/D, 
2006/0543/D, 2007/0619/D a 2008/0114/D, 2008/0431/D, 2009/0176/D, 2009/0534/D, 
2010/0237/D, 2010/0662/D)
Základné texty boli odovzdané v rámci predchádzajúceho oznámenia: 2010/0237/D: 
2010/0662/D

11. Nie

12. -

13. Nie

14. Nie
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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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