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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

1. REACH (Françoise Grossetête)

α) Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του REACH 
επιβεβαιώνουν τον πολύπλοκο χαρακτήρα του κανονισμού αυτού και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ως προς την εφαρμογή του. Μπορούν να παρατεθούν διάφορα 
θέματα που αποδεικνύουν αυτήν την πολυπλοκότητα: οι φάκελοι καταχώρισης, η αξιολόγηση 
χημικής ασφάλειας ή ακόμη και τα νέα δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Επιτρέπει σήμερα η πρακτική εμπειρία τον εντοπισμό των αξόνων εργασίας για τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού;

β) Λιγότερα από 2 χρόνια μάς χωρίζουν από τη δεύτερη προθεσμία καταχώρισης του 
REACH (31 Μαΐου 2013). Η προθεσμία αυτή αφορά τις ουσίες σε ποσότητες άνω των 100 
τόνων ετησίως ανά παρασκευαστή ή εισαγωγέα και μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα 
επηρεάσει τις ΜΜΕ πολύ περισσότερο από ό,τι η προθεσμία του Δεκεμβρίου του 2010.

Προβλέπονται ειδικές δράσεις για την παροχή στήριξης στις ΜΜΕ ώστε να επιτύχουν τον 
στόχο; Θα προσαρμοστεί τους προσεχείς μήνες η συνδρομή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων στις επιχειρήσεις (μέσω δράσεων όπως τα webinars, η κατάρτιση 
απλουστευμένων εγγράφων ή η επικοινωνία μέσω του ιστοτόπου) ώστε να απευθύνεται 
περισσότερο στις ΜΜΕ; Συγκεκριμένα, έχουν καθοριστεί οι στόχοι μετάφρασης των 
εγγράφων στις 22 γλώσσες της Ένωσης;

2. REACH - ΜΜΕ (Julie Girling)

a) Έχει πραγματοποιηθεί τυχόν αξιολόγηση του αντικτύπου της τροποποίησης του εγγράφου 
καθοδήγησης για τα ενδιάμεσα προϊόντα για μικρότερες επιχειρήσεις, που 
δραστηριοποιούνται ουσιαστικά στον κλάδο των ευγενών χημικών ουσιών; Τα έξοδα της 
αναβάθμισης σε πλήρη φάκελο ή τα έξοδα επενδύσεων για τον περιορισμό σε κλειστό 
σύστημα μπορεί να είναι πολύ σημαντικά για τις εταιρείες με σχετικά χαμηλό κύκλο 
εργασιών.

b) Για τη δεύτερη προθεσμία καταχώρισης, όλοι περιμένουν περισσότερες ΜΜΕ και 
περισσότερες εταιρείες με λιγότερη εμπειρία. Θα τους παράσχει ο ECHA πρόσθετη στήριξη;
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3. ΜΜΕ στο πλαίσιο της οδηγίας RoHS (Linda McAvan)

Ασχολήθηκα πρόσφατα με την υπόθεση μιας τοπικής εταιρείας που δεν ήταν βέβαιη αν οι 
δραστηριότητές της εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μιας εξαίρεσης της οδηγίας RoHS. Ούτε 
η Επιτροπή ήταν σε θέση να παράσχει κατευθύνσεις ούτε οι σύμβουλοι του Ινστιτούτου Öko.

Θεωρεί η Επιτροπή ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ΜΜΕ, και συγκεκριμένα ότι δεν είναι 
σαφείς οι υποχρεώσεις τους δυνάμει της οδηγίας RoHS; Μπορούν να απευθυνθούν κάπου 
αλλού οι ΜΜΕ για συμβουλές; Θεωρεί η Επιτροπή ότι απαιτείται η συγκρότηση κάποιου 
γραφείου βοηθείας, το οποίο θα μπορεί να συμβουλεύει αυτές τις μικρές επιχειρήσεις;

4. Κατάσταση των χώρων υγειονομικής ταφής στην Ελλάδα (Θεόδωρος 
Σκυλακάκης)

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας 91/156/ΕΚ περί των στερεών 
αποβλήτων και ιδίως το κλείσιμο των υφιστάμενων χώρων υγειονομικής ταφής στην Ελλάδα. 
Η προθεσμία για την παύση της λειτουργίας των εν λόγω χώρων υγειονομικής ταφής είναι τα 
τέλη Ιουνίου 2011 και η προθεσμία για την αποκατάστασή τους είναι ο Ιούνιος του 2012.  Η 
Επιτροπή έχει δηλώσει ότι δεν θα διστάσει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και, 
εφόσον κριθεί απαραίτητο, να αιτηθεί την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της εφαρμογής στην Ελλάδα; 
Πόσοι χώροι υγειονομικής ταφής έχουν κλείσει μέχρι στιγμής και πόσο πιθανόν είναι να 
παύσει η λειτουργία όλων των χώρων υγειονομικής ταφής μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2011; 

5. Εξόρυξη τύρφης στην Ιρλανδία (Nessa Childers) 

Ένας τομέας επείγουσας σημασίας είναι οι επιπτώσεις της βιομηχανοποίησης της εξόρυξης 
τύρφης στην Ιρλανδία. Το ζήτημα έχει ήδη παρελθόν στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο. Παρά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν, δεν έχει 
σημειωθεί επαρκής βελτίωση σε αυτό. 

Οι τυρφώνες της Ιρλανδίας θεωρούνται ένα από τα πολυτιμότερα οικοσυστήματα της 
Ευρώπης και έχουν το υψηλότερο επίπεδο ευρωπαϊκής προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου 
Natura 2000. Υπάρχουν αναφορές ότι τα τελευταία εναπομείναντα δείγματα εξακολουθούσαν 
να απομακρύνονται με βιομηχανικές μεθόδους συλλογής τύρφης, με στόχο το 
βραχυπρόθεσμο κέρδος, με τη συναίνεση των προηγούμενων ιρλανδικών κυβερνήσεων. 

Είμαι βέβαιη ότι η νέα κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει το ζήτημα. Ποιες είναι, όμως, οι απόψεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του θέματος;



DT\871146EL.doc 3/4 PE467.238v01-00

EL

6. Δυσχέρειες εφαρμογής για τα κράτη μέλη (Karin Kadenbach)

Υπάρχει κάποια συγκριτική μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τους λόγους για τους οποίους 
τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ορισμένες φορές προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή του 
περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ; Έχει να προτείνει κάτι η Επιτροπή για τη βελτίωση αυτής 
της κατάστασης; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για την πρόληψη των 
προβλημάτων εφαρμογής στα κράτη μέλη;
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