ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ
МЕМОРАНДУМ ОРГАНА

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивљњу техничких прописа
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину
информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање
усаглашености и стандарде (“Службени гласник РС”, број 45/10,
114/2015)

број

Датум:
1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство рударства и енергетике, Београд, Краља Милана 36
2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Миомира Лазовић,
miomira.lazovic@mre.gov.rs 011/ 3604-482
3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна:
Правилник о престанку важења Правилника о означавању енергетске ефикасности усисивача (1)
Rulebook repealing the Rulebook on energy efficiency labelling of vacuum cleaners (1)
4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми:
Члан 41. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13)
5. Веза са другим прописима:
Ступањем на снагу прописа престаје да важи Правилник о означавању енергетске ефикасности усисивача („Службени гласник РС”,
број 24/17)
6 Разлози за доношење техничког прописа (на српском и енглеском):
Правилником о означавању енергетске ефикасности усисивача („Службени гласник РС”, број 24/17) имплементирана је Делегирана
уредба Европске комисије, број 665/2013 од 3. маја 2013. године којом се допуњује Директива 2010/30/ EУ Европског парламента и
Савета у погледу означавања енергетске ефикасности усисивача.
Одлуком Суда правде Европске уније, број T-544/13 RENV (ECLI:EU:T:2018:761) од 8. новембра 2018. године стављена је ван снаге
Делегирана уредба Европске комисије број 665/2013 од 3. маја 2013. године, због чега је настала потреба да се донесе Правилник о
престанку важења Правилника о означавању енергетске ефикасности усисивача.
By the Rulebook on energy efficiency of vacuum cleaners ("Official Gazette of RS", No. 24/17) was implemented Commission Delegated
Regulation (EU) No 665/2013 of 3 May 2013 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with
regard to energy lebelling of vacuum cleaners.
Delegated Regulation (EU) 665/2013 with regard to energy labelling of vacuum cleaners has been annulled due to the Judgment of the
European General Court No. T-544/13 RENV (ECLI:EU:T:2018:761) of 8 November 2018 and for that reason it is necessary to adopt a
Rulebook repealing the Rulebook on energy efficiency of vacuum cleaners.
7. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис односи
(класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то
могуће):

8. Фаза:
Технички пропис у припреми
[

] Да

[

] Не

Објављен технички пропис
[
] Да
[
] Не

Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме
9. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику):
Правилником се прописује да престаје да важи Правилник о означавању енергетске ефикасности усисивача.
The Rulebook repeals the Rulebook on energy efficiency of vacuum cleaners.
10. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе
као основа за његову израду:
11. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не користе као основа
за његову израду и разлози за њихово некоришћење:
12. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: 1. март 2019. године
13. Предложени датум примене прописа: 1. март 2019. године
14. Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге:
Правилник о означавању енергетске ефикасности усисивача („Службени гласник РС”, број 24/17)
15. Да ли је урађена анализа ефеката прописа?
[

] Да

[

] Не

16. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика?
[

] Дa

[

] Нe

17. Да ли су подаци из пријаве поверљиви?
[

] Дa

[

] Нe

18. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере?
[

] Дa

[

] Нe

19. Процена потреба за нотификацијом:
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту
-По споразуму СТО / ТБТ

[

] Дa

[

] Нe

-Остало – нпр. СТО / СПС-а

[

] Дa

[

] Нe

[

] Дa

[

] Нe

