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Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/52909
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0624/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.

(MSG: 201102909.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0624 NL   SK            06-12-2011 NL   NOTIF

2. NL

3A. Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

3B. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

4. 2011/0624/NL - S00E

5. Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét stanovujúci všeobecné predpisy 
pre zariadenia správy životného prostredia [Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer] (poľnohospodárske činnosti v dekréte, ktorými sa 
stanovujú všeobecné predpisy pre zariadenia správy životného prostredia (ďalej 
len „novelizujúci dekrét“).

6. Inštalácie a zariadenia pre poľnohospodárske firmy.

7. - 

8. Článok I, časti M až WW, novelizujúceho dekrétu môžu obsahovať technické
nariadenia. Novelizujúci dekrét rozširuje dekrét, ktorým sa stanovujú všeobecné 
predpisy pre zariadenia správy životného prostredia [Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer], tak, aby tie pokrývali poľnohospodárske firmy a
činnosti mimo týchto poľnohospodárskych firiem (zariadení).  

Zásady dekrétu, ktorým sa stanovujú všeobecné predpisy pre zariadenia 
správy životného prostredia, sú tieto:

- všeobecné požiadavky slúžia na dosiahnutie relevantných a zreteľných 
environmentálnych cieľov;

- úroveň ochrany zabezpečenej povoleniami nemôže byť dotknutá;
- nové normy sú založené na najnovších všeobecne uznávaných náhľadoch do

oblasti environmentálnej hygieny stanovené ako najlepšie dostupné metódy (BAM);
- všeobecné požiadavky sú ľahko splniteľné a vymáhateľné;
- všeobecné požiadavky sú jednotné, keď je to možné a zároveň nechávajú 

priestor pre pružnosť a inováciu;
- zníženie administratívneho zaťaženia sa dosiahne zahrnutím zariadení 

bežne vyžadujúcich povolenie do režimu všeobecných požiadaviek.

Kde novelizujúci dekrét odkazuje na tovary, kontrolné osvedčenia alebo 
odborné požiadavky, tieto sú predmetom klauzuly o vzájomnom uznaní článku 1.3 
dekrétu, ktorým sa stanovujú všeobecné predpisy pre zariadenia správy životného 
prostredia.

9. Tieto požiadavky sú potrebné na ochranu životného prostredia. Niektoré z
týchto požiadaviek tvoria v súčasnosti časť iných legislatívnych nástrojov 
(Dekrét o správe životného prostredia (poľnohospodárstve) [Besluit landbouw 
milieubeheer], dekrét o skleníkovom záhradníctve [Besluit glastuinbouw], dekrét 
o správe životného prostredia (nádrže na hnoj) [Besluit mestbassins 
milieubeheer], dekrét o výtokoch (ochrane pôdy) [Lozingenbesluit 
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bodembescherming], dekrét o výtokoch pri voľnom pestovaní a chove dobytku 
[Lozingenbesluit open teelt en veehouderij]). Niektoré z týchto požiadaviek sú 
stanovené v príslušných povoleniach. Úroveň ochrany zabezpečená inými dekrétmi a
príslušnými povoleniami nebude dotknutá. Tento novelizujúci dekrét slúži na 
zahrnutie týchto požiadaviek do dekrétu stanovujúceho všeobecné predpisy pre 
zariadenia správy životného prostredia. 

Požiadavky sú nediskriminačné, keďže sa rovnako vzťahujú na všetky 
poľnohospodárske firmy bez rozdielu.

Požiadavky sú úmerné, keďže sú primerané, ale nie sú prísnejšie ako je 
to potrebné. Požiadavky sú v podstate rovnaké ako požiadavky v súčasnosti 
zahrnuté v iných legislatívnych nástrojoch a v príslušných povoleniach. Hlavnou 
zásadou je, že požiadavky by mali predstavovať najlepšie dostupné metódy.

10. Čísla alebo názvy základných textov: Články 7.2, 8.40, 8.41, 8.42, 10.2 
ods. 2, 10.30 ods. 3, a 10.32 zákona o správe životného prostredia [Wet 
milieubeheer]; články 6.2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b), 6.6, 6.7 a 6.12 
písm. e) zákona o vode [Waterwet]; články 78, 79 a 80 zákona o pesticídoch a 
biocídoch [Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden]; články 1.1 ods. 3, 2.1 
ods. 1 písm. i) a 2.17 zákona o živom životnom prostredí (všeobecné ustanovenia)
[Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]; články 6, 17 a 65 zákona o ochrane 
pôdy [Wet bodembescherming] a  článok 2 ods. 1 zákona o hnojivách 
[Meststoffenwet].
 Základné texty boli predložené v rámci predchádzajúceho oznámenia: 
2007/0278/NL: 2010/0495/NL

11. Nie

12. -

13. Nie

14. Nie

15. Informácie o posúdení dopadu sú uvedené na strane 44 dôvodovej správy 
(oddiel 11: Vplyvy na podnikanie a životné prostredie).

16. Aspekt technických prekážok obchodu

NIE – Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie, návrh nie je sanitárne ani fytosanitárne opatrenie.

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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