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YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN KOKOUS 14. HEINÄKUUTA 2011

1. REACH-asetus (Françoise Grossetête)

a) REACH-asetuksen soveltamisen ensimmäisistä vuosista saadut kokemukset 
vahvistavat, että asetus on monimutkainen ja yrityksillä on vaikeuksia sen 
täytäntöönpanossa. Sen monimutkaisuuden havainnollistamiseksi voidaan esittää 
monia esimerkkejä: rekisteröintiasiakirjat, kemikaaliturvallisuuden arviointi tai uudet 
turvallisuustietoja koskevat asiakirjat.

Voidaanko näiden kokemusten perusteella nyt määritellä toimintalinjoja asetuksen 
täytäntöönpanon helpottamiseksi?

b) Nyt on jäljellä alle kaksi vuotta REACH-rekisteröinnin toiseen määräaikaan 
(31. toukokuuta 2013). Tämä määräaika koskee aineita, joita valmistetaan tai tuodaan 
enintään sata tonnia vuodessa, ja voidaan olettaa, että se vaikuttaa paljon enemmän pk-
yrityksiin kuin joulukuussa 2010 päättynyt määräaika.

Onko suunniteltu erityisiä toimia, joilla pk-yrityksiä autetaan noudattamaan tavoitetta? 
Aiotaanko tulevina kuukausina mukauttaa ECHAn tukea yrityksille 
(verkkoseminaarien, yksinkertaisten asiakirjojen laatimisen tai internetsivujen kautta 
toteutettavan viestinnän avulla), jotta se voidaan kohdentaa paremmin pk-yrityksille? 
Mikä tärkeintä, onko vahvistettu tavoitteet asiakirjojen kääntämisestä Euroopan 
unionin 22 kielelle?

2. REACH-asetus – pk-yritykset (Julie Girling)

a) Onko välituotteita koskevan ohjeasiakirjan muuttamisen vaikutuksesta pienempiin 
yrityksiin tehty arviointia, erityisesti hienokemikaalien alalla toimivien yritysten? 
Täysimääräisen päivittämisen kustannukset tai investointikustannukset suljetun säiliön 
hankkimiseksi voivat olla erittäin huomattavia yrityksille, joilla on suhteellisen 
alhainen liikevaihto.

b) Rekisteröinnin toiseen määräaikaan odotetaan enemmän pk-yrityksiä ja enemmän 
yrityksiä, joilla on vähemmän kokemusta. Suunnitteleeko ECHA niille lisätukea?

3. Pk-yritykset ja RoHS-direktiivi (Linda McAvan)
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Tutustuin äskettäin tapaukseen, jossa paikallinen yritys oli epävarma, kuuluvatko sen toimet 
RoHS-direktiivin soveltamisalaan. Komissio ei pystynyt neuvomaan eivätkä myöskään 
neuvonantajat Öko-instituutissa.

Katsooko komissio, että tässä on ongelma, erityisesti sellaisten pk-yritysten osalta, jotka eivät 
ole selvillä RoHS-direktiivin mukaisista velvollisuuksistaan? Voivatko pk-yritykset saada 
mistään neuvontaa – ja katsooko komissio, että olisi tarpeen perustaa jonkinlainen 
tukipalvelu, joka voisi neuvoa näitä pienyrityksiä?

4. Kaatopaikkojen tilanne Kreikassa (Theodoros Skylakakis)

Komissio on seurannut jätteestä annetun direktiivin 91/156/EY täytäntöönpanoa ja erityisesti 
nykyisten kaatopaikkojen sulkemista Kreikassa. Näiden kaatopaikkojen toiminnan 
lopettamisen määräaika on kesäkuun 2011 lopussa, ja niiden kunnostuksen määräaika on 
vuoden 2012 kesäkuu. Komissio on todennut, että se ei epäröi ryhtyä tarvittaviin toimiin, 
mukaan luettuna asian vieminen Euroopan unionin tuomioistuimeen, ja se on tarvittaessa 
valmis vaatimaan taloudellisia seuraamuksia.

Mikä on täytäntöönpanon tilanne Kreikassa juuri nyt? 

Miten monta kaatopaikkaa on suljettu tähän mennessä ja miten todennäköistä on, että kaikki 
kaatopaikat lopettavat toimintansa kesäkuun 2011 loppuun mennessä? 

5. Turpeen hyödyntäminen Irlannissa (Nessa Childers) 

Yksi erittäin kiireellinen asia on Irlannin turpeen teollisen hyödyntämisen vaikutus. Aihetta 
on käsitelty jatkuvasti komissiossa ja Euroopan unionin tuomioistuimessa, mutta näistä 
aiemmista aikomuksista huolimatta itse paikalla ei ole tapahtunut riittävästi edistystä. 

Irlannin rahkasuot katsotaan yhdeksi Euroopan arvokkaimmaksi ekosysteemiksi, jolla on 
Natura 2000 -ohjelman nojalla EU:n korkein suojelutaso. Raporttien mukaan näitä viimeisiä 
esimerkkejä poistetaan edelleen teollisella turpeenkorjuulla, lyhytaikaisten voittojen vuoksi 
Irlannin edellisten hallitusten luvalla. 

Olen vakuuttunut siitä, että uusi hallitus käsittelee asiaa, mutta mikä on Euroopan komission 
kanta tähän asiaan?

6. Täytäntöönpano-ongelmat jäsenvaltioissa (Karin Kadenbach)

Onko komissio tehnyt vertailevaa tutkimusta siitä, miksi jäsenvaltioilla on joskus vaikeuksia 
panna täytäntöön EU:n ympäristölainsäädäntöä? Onko komissiolla ehdotuksia tilanteen 
parantamiseksi? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä ehkäistäkseen jäsenvaltioiden 
täytäntöönpano-ongelmia?
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