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GENNEMFØRELSE AF MILJØLOVGIVNING

MILJØUDVALGETS MØDE DEN 14. JULI 2011

1. REACH (Françoise Grossetête)

a) Erfaringerne fra de første år med anvendelse af REACH bekræfter forordningens 
kompleksitet og virksomhedernes vanskeligheder med at gennemføre den. Der kan nævnes 
forskellige emner, som illustrerer denne kompleksitet: registreringsdossiererne, evalueringen 
af den kemiske sikkerhed eller de nye sikkerhedsdatablade.

Gør fremsendelsen af erfaringerne det i dag muligt at påvise arbejdsområder, der kan lette 
gennemførelsen af forordningen?

b) Der er nu mindre end to år til den anden registreringsfrist for REACH (den 31. maj 
2013). Denne frist vedrører stoffer fremstillet eller importeret i mængder på mere end 100 ton 
pr. år, og man må antage, at den vil påvirke SMV'erne i langt højere grad end fristen i 
december 2010.

Påtænkes det at gennemføre særlige foranstaltninger for at hjælpe SMV'erne til at overholde 
målet? Vil Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) hjælp til virksomhederne (via tiltag 
såsom webinarer, udarbejdelse af forenklede dokumenter eller kommunikation via 
hjemmesiden) blive tilpasset i de kommende måneder, så den målrettes bedre mod SMV'erne? 
Er der navnlig fastsat mål for oversættelse af dokumenterne til EU's 22 officielle sprog?

2. REACH – SMV'er (Julie Girling)

 Er der foretaget nogen vurdering af virkningerne af ændringen af det vejledende 
dokument om mellemprodukter for mindre virksomheder, der hovedsageligt arbejder 
inden for finkemikalier? Omkostningerne til opgradering til et fuldt dossier eller 
investeringsomkostningerne for at opnå en lukket indeslutning kan være meget store for 
virksomheder med en relativt lille omsætning.

 I forbindelse med den anden registreringsfrist forventer alle flere SMV'er og flere 
virksomheder med mindre erfaring. Vil ECHA planlægge yderligere hjælp til dem?

3. SMV'er under RoHS-direktivet (Linda McAvan)
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Jeg har for nylig haft en sag med en lokal virksomhed, der var usikker på, om dens aktiviteter 
henhører under anvendelsesområdet for undtagelser i RoHS-direktivet eller ej. Kommissionen 
var ude af stand til at rådgive, og det samme var deres rådgivere ved Öko Institute.

Mener Kommissionen, at det er et problem, at især SMV'er ikke har et klart billede af deres 
ansvar i henhold til RoHS-direktivet? Er der nogen steder, hvor SMV'er kan henvende sig for 
at få hjælp – og mener Kommissionen, der er behov for at oprette en form for helpdesk, som 
skulle være i stand til at rådgive disse små virksomheder?

4. Situationen i forbindelse med deponeringsanlæg i Grækenland (Theodoros 
Skylakakis)

Kommissionen har fulgt gennemførelsen af direktiv 91/156/EF om deponering af affald og 
navnlig lukningen af eksisterende deponeringsanlæg i Grækenland. Fristen for ophør med 
driften af disse deponeringsanlæg er slutningen af juni 2011, og fristen for restaurering af dem 
er juni 2012.  Kommissionen har erklæret, at den ikke vil tøve med at træffe de nødvendige 
foranstaltninger, herunder indbringe sagen for EU-Domstolen og om nødvendigt kræve 
finansielle sanktioner.

Hvad er status for gennemførelsen i Grækenland på nuværende tidspunkt? 
Hvor mange deponeringsanlæg er blevet lukket indtil nu, og hvor sandsynligt er det, at alle 
deponeringsanlæg ophører med driften ved udgangen af juni 2011? 

5. Udvinding af tørv i Irland (Nessa Childers) 

Et presserende område er betydningen af den industrialiserede udvinding af tørv i Irland. 
Emnet har været genstand for en sag i Kommissionen og ved EU-Domstolen, men til trods for 
disse tidligere indgreb er der ikke sket tilstrækkelige fremskridt i praksis. 

Højmoserne i Irland betragtes som et af Europas mest værdifulde økosystemer, der er tilkendt 
den højeste grad af europæisk beskyttelse under Natura 2000. Der foreligger beretninger om, 
at disse sidste tilbageværende eksempler fortsat blev fjernet via industriel tørvegravning med 
kortsigtet gevinst for øje med tidligere irske regeringers billigelse. 

Jeg har tillid til, at den nye regering vil tage dette spørgsmål op, men hvordan forholder 
Kommissionen sig til dette spørgsmål?

6. Medlemsstaternes gennemførelsesproblemer (Karin Kadenbach)

Findes der en sammenlignende undersøgelse fra Kommissionen af, hvorfor medlemsstaterne 
nogle gange har problemer med at gennemføre EU's miljølovgivning? Har Kommissionen 
forslag til, hvordan denne situation kan forbedres? Hvilke skridt agter Kommissionen at tage 
for at forhindre medlemsstaternes gennemførelsesproblemer?
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