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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

KESKKONNAÕIGUSE RAKENDAMINE

KESKKONNAKOMISJONI KOOSOLEK 14. JUULIL 2011

1. Kemikaalimäärus REACH (Françoise Grossetête)

a) Kemikaalimääruse REACH kehtestamise algusaastatel saadud õppetunnid kinnitavad, et 
määrus on ettevõtete jaoks keerukas ja neil on selle rakendamisega probleeme. Kõnealuse 
määrus keerukus ilmneb erinevates valdkondades: registreerimistoimikud, kemikaaliohutuse 
hindamine või uued ohutuskaardid.

Kas tagasiside võimaldab nüüd määratleda määruse rakendamise hõlbustamiseks vajalikke 
tegevussuundi? 

b) Täna vähem kui kahe aasta pärast on kemikaalimääruse REACH teine 
registreerimistähtaeg (31. mai 2013). See tähtaeg käib ainete kohta, mida toodetakse või 
imporditakse üle 100 tonni aastas, mõjutades tõenäoliselt kõige rohkem VKEsid 
registreerimise tähtajaga 2010. aasta detsember.

Kas konkreetsed meetmed aitavad VKEdel seda eesmärki täita? Kas ECHA (Euroopa 
Kemikaaliamet) toetus ettevõtetele (selliste meetmete nagu veebipõhised seminarid, 
lihtsustatud dokumentatsiooni või veebilehel suhtlemise kaudu) on lähikuudel VKEde jaoks 
paremini kohandatud? Eelkõige, kas eesmärk, mis puudutab dokumentide tõlkimist 22 
Euroopa Liidu keelde, on täidetud?

2. REACH – VKEd (Julie Girling)

a) Kas on hinnatud, kuidas mõjutab juhenddokumendi muutmine väiksemaid, põhiliselt 
peenkemikaale kasutavaid ettevõtteid? Kulud, mis on kaasnenud ajakohastamisest täieliku 
toimiku koostamiseni või investeeringukulud osaliselt või täielikult suletud hoidlate 
muretsemiseks, võivad olla väga olulise tähtsusega suhteliselt madala käibega ettevõtetele.

b) Teine registreerimistähtaeg eeldab juba rohkem VKEsid ja lühiajalisema kogemusega 
ettevõtteid. Kas ECHA on neile ette näinud täiendavat abi?

3. VKEd ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitleva direktiivi 2002/95/EÜ (RoHS 
direktiiv) reguleerimisalas (Linda McAvan)
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Hiljuti puutusin kokku juhtumiga, kus kohalik ettevõte ei teadnud, kas tema tegevus kuulub 
RoHS direktiivis toodud erandite alla või mitte. Euroopa Komisjon ega nende konsultandid 
Rakendusökoloogia Instituudis Öko-Institut ei osanud neid selles küsimuses aidata.

Kas Euroopa Komisjoni arvates seisneb VKEde probleem eelkõige selles, et neil ei ole selgust 
oma RoHS direktiivist tulenevate kohustuste suhtes? Kas VKEdel on kuhu nõu saamiseks 
pöörduda – ja kas Euroopa Komisjoni arvates on vaja luua midagi kasutajatoe taolist, mis 
võimaldaks neid väikeettevõtteid nõustada?

4. Kreeka prügilate olukord (Theodoros Skylakakis)

Euroopa Komisjon on jälginud jäätmealase direktiivi 91/156/EMÜ rakendamist ja 
olemasolevate prügilate sulgemist Kreekas. Nende prügilate tegevuse lõpetamise tähtaeg on 
2011. aasta juuni lõpus ja taastamise tähtaeg 2012. aasta juuni. Euroopa Komisjon on 
teatanud, et ei kõhkle võtta vajalikke meetmeid, sealhulgas esitada asja Euroopa Kohtusse, et 
nõuda vajadusel rahalisi karistusi.

Kuidas hetkel Kreekas direktiivi rakendatakse?
Kui palju prügilaid on tänaseni suletud ja kas on tõenäoline, et kõik prügilad lõpetavad oma 
töö 2011. aasta juuni lõpuks?

5. Turba kaevandamine Iirimaal (Nessa Childers) 

Üks pakilisemaid probleeme on seotud turba tööstusliku kaevandamise mõjuga Iirimaal.
Kõnealune teema on olnud Euroopa Komisjonis ja Euroopa Kohtus juba mõnda aega 
käsitlusel, kuigi hoolimata eelmistest vahelesekkumistest on olukord kohapeal vähe 
muutunud.

Iirimaa kõrgrabasid peetakse Euroopa üheks kõige hinnatumaks ökosüsteemiks, mida 
kaitstakse kõrgeimal tasemel, kuna need kuuluvad Euroopa kaitstavate alade võrgustikku 
(Natura 2000). On teateid, et viimased allesjäänud rabad hävitati tööstusliku turba 
lõikamisega lühiajalise kasu eesmärgil Iirimaa eelmiste valitsuste nõusolekul.

Olen kindel, et uus valitsus tegeleb selle küsimusega, kuid milliseid seisukohti omab selles 
asjas Euroopa Komisjon?

6. Liikmesriikide rakendamisprobleemid (Karin Kadenbach)

Kas Euroopa Komisjon on teinud võrdlevaid uurimusi, miks liikmeriikidel tekib mõnikord 
probleeme ELi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisega? Kas Euroopa Komisjonil on 
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ettepanekuid, kuidas olukorda parandada? Milliseid edasisi samme astub Euroopa Komisjon, 
et ennetada rakendamisprobleeme liikmesriikides?


