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ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА ОТ 14 ЮЛИ 2011 Г.

1. REACH (Françoise Grossetête)

a) Поуките, извлечени от първите години на прилагането на регламента REACH,
потвърждават неговата сложност и трудностите за предприятията при изпълнението му. 
Тази сложност може да бъде илюстрирана чрез редица примери: досиета за 
регистрация, оценка на химическата безопасност или нови фишове с данни относно 
безопасността.

Обратната информация позволява ли днес да бъдат установени областите, в които 
прилагането на регламента може да бъде опростено?

б) По-малко от 2 години ни делят понастоящем от втория краен срок за регистрация по 
REACH (31 май 2013 г.). Този краен срок се отнася до произведените или внесените 
вещества в количества над 100 тона годишно и можем да предположим, че този срок 
ще засегне много повече МСП в сравнение със срока декември 2010 г.

Предвидени ли са специални действия, за да се помогне на МСП да изпълнят целта? 
Подкрепата за предприятията, оказана от ECHA (чрез действия като уебинари, 
изработването на опростени документи или съобщения чрез уебсайта), ще бъде ли 
адаптирана през следващите месеци с цел по-доброто й насочване към потребностите 
на МСП? По-специално, определени ли са целите за превод на документите на 22-та
езика на Съюза?

2. REACH – МСП (Julie Girling)

a) Проведена ли е оценка на въздействието от промяната на ръководствата относно 
междинните продукти за по-малките дружества, чиято основна дейност е свързана с 
фините химикали? Разходите за изготвяне на пълно досие или инвестиционните 
разходи за преминаване към затворено съхранение могат да се окажат от изключително 
значение за дружествата с относително нисък оборот.

б) По отношения на втория краен срок за регистрация всички очакват повече МСП и 
повече дружества с малък опит. Предвижда ли ECHA допълнителна помощ за тях?
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3. МСП съгласно Директивата за ограничението на опасните вещества (RoHS) 
(Linda McAvan)

Разполагам с данни за скорошен случай на местно дружество, което се колебае дали 
дейността му попада в приложното поле на изключенията по RoHS. Нито Комисията  
беше в състояние да даде становище, нито консултантите й от Института Öko.

Счита ли Комисията, че е налице проблем с МСП, по-специално поради липса на 
достатъчно яснота относно отговорностите на тези предприятия съгласно Директивата 
RoHS? Към кого могат да се обърнат МСП, за да получат съвет – и счита ли Комисията, 
че е необходимо да се създаде вид бюро за помощ, което да е в състояние да предоставя 
консултация за тези малки предприятия?

4. Ситуацията със сметищата в Гърция (Theodoros Skylakakis)

Комисията следи прилагането на Директива 91/156/ЕО относно отпадъците и по-
специално затварянето на съществуващите депа за отпадъци в Гърция. Срокът за 
преустановяване на експлоатацията на тези депа изтича в края на юни 2011 г., а срокът 
за възстановяването им е юни 2012 г. Комисията заяви, че няма да се поколебае да 
предприеме необходимите действия, включително да заведе дело в Съда на ЕС и, при 
необходимост, да поиска финансови санкции.

Какво е състоянието на прилагането в Гърция в настоящия момент?
Колко депа за отпадъци са били затворени до момента и каква е вероятността да се 
преустанови експлоатацията на всички депа за отпадъци до края на юни 2011 г.?

5. Извличане на торф в Ирландия (Nessa Childers)

Една от областите от належащо значение са последиците от индустриализацията на 
извличането на торф в Ирландия. Темата има предистория в практиката на Комисията и 
Съда на ЕС, но въпреки тези предходни намеси не е постигнат достатъчен напредък.

Преовлажнените тресавища в Ирландия се считат за една от най-ценните екосистеми на 
Европа, на които е посветено най-високото европейско равнище на закрила по Натура 
2000. Съществуват доклади, според които тези последни останали екземпляри се 
премахват поради индустриалното събиране на торф, с цел краткосрочни ползи, с 
одобрението на предишните ирландски правителства.

Вярвам, че новото правителство ще се заеме с въпроса, но каква е позицията на 
Европейската комисия по случая?
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6. Проблеми на държавите-членки при прилагането (Karin Kadenbach)

Съществува ли сравнително проучване на Комисията за причините, поради които 
държавите-членки срещат проблеми при прилагането на законодателството на ЕС в 
областта на околната среда? Има ли предложения Комисията за подобряване на това 
положение? Какви стъпки ще предприеме Комисията за предотвратяване на 
проблемите с прилагането в държавите-членки?


