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Správa  002

Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/52923
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0626/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: 201102923.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0626 NL   SK            07-12-2011 NL   NOTIF

2. NL

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

3B. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

4. 2011/0626/NL - B30

5. Doplnenie Nariadenia o kvalite pôdy (aktualizujúce odkazy na normatívne 
dokumenty a technické úpravy 2012) 

6. Stavebné materiály, pôda a výkopová zemina

7. - 

8. Nariadenie o kvalite pôdy (Rsq) zavádza Rozhodnutie o kvalite pôdy 
(Dsq), Holandský zákon o vode a Zákon o správe životného prostredia. Navrhované 
doplňujúce opatrenie obsahuje aktualizáciu odkazov na normatívne dokumenty, 
technické úpravy a predĺženie prechodných období. Články 4.3.3(1) sk (2), 5.1.8,
5.1.9 a dodatky A, B a C (všetky sa majú doplniť) obsahujú možné technické 
požiadavky: pri prekročení emisných hodnôt pre pôdu a výkopovú zeminu sa má 
počas testovania preskúmať len jedna zmiešaná vzorka dávky, výnimka týkajúca sa 
objemu minerálneho oleja v gumených granuliach sa takisto vzťahuje aj na nosnú 
vrstvu v podloží ihrísk s umelou trávou, (msPAF), metóda analýzy rizík pre 
všetky regulované kovy, doplnenie odkazov na nové verzie normatívnych dokumentov
a predĺženie prechodných období.

Článok 13 Rozhodnutia o kvalite pôdy sa vzťahuje na Článok I(C). Tento 
článok obsahuje ustanovenie týkajúce sa vzájomného uznávania.

9. Toto nariadenie zavádza Rozhodnutie o kvalite pôdy, Zákon o správe 
životného prostredia a Holandský zákon o vode. Pri odôvodnení je použitý odkaz 
na oznámenie Rozhodnutia o kvalite pôdy (pozri číslo 2006/0496/SK)

Opatrenie slúži na ochranu životného prostredia. Preto je toto opatrenie
vhodné a potrebné, neexistujú žiadné iné, menej reštriktívne opatrenia pre 
dosiahnutie cieľa. Požiadavky sa vzťahujú tak na holandské, ako aj na dovozové 
výrobky, a preto nie sú diskriminačné.

10. Základné texty boli zaslané s predchádzajúcim oznámením: 2011/0150/SK: 
2006/0557/SK

11. Nie

12. -

13. Nie
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14. Nie

15. Informácie o posúdení vplyvu sú uvedené na 1. strane vysvetlenia.

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
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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