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PROVÁDĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

SCHŮZE VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DNE 14. ČERVENCE 2011

1. Nařízení REACH (Françoise Grossetête) 

a) Informace získané z prvních let provádění nařízení REACH potvrzují, že se jedná o složité 
nařízení a že podniky mají potíže s jeho zaváděním. Pro ilustraci složitosti tohoto nařízení 
zmiňme některá z jeho témat, jako jsou pokyny pro registraci, posouzení chemických látek a 
jejich bezpečnosti či dále nové bezpečnostní listy.

Umožní dnes návrat ke zkušenosti rozpoznat hlavní směry práce, abychom mohli zjednodušit 
provádění tohoto nařízení?

b) Do druhé lhůty registrací stanovené nařízením REACH zbývá méně než dva roky 
(31. května 2013). Tento termín se vztahuje na látky vyráběné nebo dovážené v množství více 
než 100 tun ročně a můžeme předpokládat, že na malé a střední podniky bude mít mnohem 
větší dopad než předchozí lhůta z prosince 2010. 

Počítá se s konkrétními opatřeními, které by malým a středním podnikům při dodržení tohoto 
cíle pomohly? Budou doprovodné akce pro podniky organizované agenturou ECHA upraveny 
v následujících měsících tak, aby se více zaměřovaly na malé a střední podniky (například ve 
formě webinářů, vytvořením zjednodušené dokumentace či informacemi na internetových 
stránkách)? Budeme-li hovořit konkrétně, byly stanoveny cíle přeložit dokumentaci do 22 
jazyků Unie?

2. Nařízení REACH – malé a střední podniky (Julie Girling)

a)  Bylo vypracováno nějaké posouzení dopadu změny pokynů pro meziprodukty pro malé a 
střední podniky, jejichž činnost se týká především čistých chemikálií? Náklady na 
vypracování úplné dokumentace či investiční náklady na pořízení uzavřených kontrolních 
systémů mohou pro podniky s relativně nízkým obratem představovat významné sumy. 

b) Ve druhé registrační lhůtě všichni očekávají registraci více malých a středních podniků a 
více společností s menšími zkušenostmi. Předpokládá agentura ECHA poskytnutí dodatečné 
pomoci těmto podnikům?
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3. Malé a střední podniky podle směrnice RoHS (Linda McAvan)

Nedávno jsem se setkala s případem jedné místní společnosti, která si nebyla jistá, zda její 
činnost spadá pod výjimky ze směrnice RoHS či nikoliv. Komise ani jejich poradci z institutu 
Öko nebyli schopni poskytnout tuto informaci.

Domnívá se Komise, že konkrétně u malých a středních podniků existuje problém týkající se 
nejasného stanovení jejich zodpovědností podle směrnice RoHS? Mohou se malé a střední 
podniky obrátit někam s žádostí o radu? A domnívá se Komise, že je potřeba založit nějaký 
systém pomoci, jenž by byl schopen těmto malým podnikům poskytnout poradenství?

4. Situace skládek v Řecku (Theodoros Skylakakis)

Komise sleduje provádění směrnice 91/156/ES o odpadech a konkrétně uzavírání fungujících 
skládek v Řecku. Lhůta pro ukončení provozu těchto skládek je do konce června 2011 a lhůta 
pro rehabilitaci půdy je stanovena na červen 2012. Komise uvedla, že se nebude zdráhat 
provést potřebné kroky včetně předložení případu před Evropský soudní dvůr, a pokud to 
bude nutné, požádá o uvalení finanční pokuty.

Jaká je současná situace v Řecku spojená s tímto závazkem?
Kolik skládek bylo dosud uzavřeno a jaká je pravděpodobnost, že provoz všech skládek bude 
do konce června 2011 ukončen?

5. Těžba rašeliny v Irsku (Nessa Childers)

K mimořádně naléhavým otázkám patří dopad industrializace těžby rašeliny v Irsku. Tato věc 
již byla řešena v rámci Komise a Evropského soudního dvora, avšak navzdory předchozím 
zásahům nedošlo v praxi k dostatečnému zlepšení.

Vrchovištní rašeliniště v Irsku jsou považována za jeden z nejcennějších evropských 
ekosystémů a jsou pod nejvyšším stupněm evropské ochrany v rámci sítě Natura 2000. 
Existují zprávy, že těchto posledních zachovalých míst stále ubývá vlivem průmyslové těžby 
rašeliny, ke které daly předchozí irské vlády souhlas s vidinou krátkodobého zisku .

Jsem si jistá, že nová vláda danou záležitost vyřeší, jaký postoj však k tomuto případu zaujímá 
Evropská komise?

6. Problémy členských států s prováděním právních předpisů EU (Karin 
Kadenbach)

Je k dispozici nějaká srovnávací studie Komise ohledně toho, proč mají členské státy 
v některých případech problémy s prováděním právních předpisů EU týkajících se životního 
prostředí? Má Komise nějaké návrhy, jak tuto situaci zlepšit? Jaké kroky Komise podnikne, 
aby zabránila problémům členských států s prováděním právních předpisů EU?
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