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Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/5723
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0150/NL

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. NL

3A. Ministerie van Financiën
Dienst Douane Noord, CDIU
cdiu.notificaties@belastingdienst.nl

3B. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

4. 2011/0150/NL - B00

5. Nariadenie Ministerstva infraštruktúry a životného prostredia z 2011 
č...., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o kvalite pôdy [Regeling 
bodemkwaliteit] 

6. Sutinová pôda zo zemiakov
Plastové granule (či už vo funkčnej zmesi alebo nie) aplikované na alebo

pod plochy s umelou trávou.
Stavebné materiály 
Štrk pre stavebníctvo.
Betónová malta a iné malty viazané cementom
Pôda
Polymérom viazaný drvený kameň pre použitie v stavebníctve 
Nepálená maltová tehla

7. - 

8. Možné technické predpisy pre sutinovú pôdu. Od 2005, nariadenie o 
výnimke týkajúcej sa zvyškoch rastlín a sutinovej pôdy [Vrijstellingsregeling 
plantenresten en tarragrond] obsahuje ustanovenia pre sutinovú pôdu zo zemiakov.
Toto nariadenie bolo oznámené 9. júna 2005 (číslo oznámenia 2005/270/NL). 
Oznámenie nevyvolalo žiadne reakcie.

Článok I nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia o kvalite pôdy 
obsahuje možné technické predpisy. 

Článok I, časť C obsahuje zmenu a doplnenie prílohy C k nariadeniu o 
kvalite pôdy, ktorá aktualizuje odkazy na smernice hodnotenia pre výrobu 
stavebných materiálov, pôdy a bagrovanie.

Článok I, časť C podlieha článku 13 nariadeniu o kvalite pôdy. Článok 
pozostáva z ustanovenia o vzájomnom uznávaní.

9. Možné technické predpisy v novele nariadenia o kvalite pôdy sú potrebné 
na ochranu životného prostredia a zachovanie funkčných vlastností, ktorými pôda 
disponuje pre ľudí, rastliny a zvieratá. 

Ustanovenia sú primerané, keďže predstavujú potrebné minimum na 
dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa a neprekračujú toto potrebné minimum. Možné 
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technické predpisy sú nediskriminačné, keďže tieto ustanovenia nerozlišujú 
svojich adresátov.

10. Čísla alebo názvy základných textov: Smernice hodnotenia týkajúce sa 
stavebných materiálov, pôdy a bagrovania. Toto sú stavebné smernice (BRL) č.1328
(Izolačné systémy vonkajších fasád omietkou, verzia zo 14. novembra 2004, s 
dodatkom z 12. apríla 2010), č. 1905 (Malty na murovanie, verzia zo 17. januára 
2011) a č. 2506 (Recyklácia granúl pre požitie v betóne, pri stavbe ciest, 
zemných prácach a verejných prácach, verzia z 2. marca 2008, s dodatkom z 12. 
novembra 2010). Okrem toho existujú nové verzie rôznych častí Akreditačného 
programu pre kontrolu zmesi pôdy, stavebného materiálu a granulových odpadových 
materiálov (AP 04).

11. Nie 

12. -

13. Nie 

14. Nie 

15. Informácie týkajúce sa dopadovej štúdie sú uvedené v dôvodovej správe k 
pozmeňujúcemu nariadeniu (pozri s. 5) :

16. Aspekty technických prekážok obchodu 

Nie, návrh nie je technické nariadenie ani postup na hodnotenie súladu

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení 

Nie, návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením 

Catherine Day
Secretaris-Generaal
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu
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