Izjava o skladnosti predloga zakonskega ali podzakonskega akta s
pravnim redom EU
1) Naslov predlaganega akta
Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu

Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino
"""Decree on the use of sewage sludge from the urban waste water treatment in the agriculture "

2) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)
2008-2511-0111

ID predpisa
URED4880

ID izjave
0
(2)

Datum izjave
21.04.2008

3) Skladnost predloga akta s predpisi EU

3.1) Direktive, ki jih delno ali v celoti prenaša predlog akta

CELEX
oznaka
direktive
1.

2.

Naslov direktive ter slovenski
predpisi, ki se navezujejo na to
direktivo

Rok za
prenos
direktive

Rok, na
Je za navedeni rok direktiva v
katerega se celoti
prenesena s tem aktom?
nanaša
(obrazložitev)
prenos
01.05.2004
NE

31986L0278 DIREKTIVA SVETA z dne 12. 01.05.2004
junija 1986 o varstvu okolja,
zlasti tal, kadar se blato iz
čistilnih naprav uporablja v
kmetijstvu (86/278/EGS)
1.
1997-01-2869 Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla
2.
1996-01-3722 Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih
snovi v tleh
3.
2005-01-3646 Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla
4.
2004-01-1694 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
32003R0807 UREDBA SVETA (ES) št.
DA
807/2003 z dne 14. aprila 2003
o prilagoditvi določb glede
odborov, ki pomagajo Komisiji
pri uresničevanju njenih
izvedbenih pooblastil,
predvidenih v aktih Sveta, ki se
sprejemajo v postopku
posvetovanja (soglasje), Sklepu
1999/468/ES
1.
2005-01-1177 Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
2.
2005-01-1691 Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o emisiji hrupa
gospodinjskih strojev
3.
2008-01-1359 Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest

4) Ali je predlog pravnega akta tehnični predpis v smislu člena 8 direktive 31998L0034?
NE

5) Razlogi za kreiranje nove izjave o skladnosti
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