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HU Egyesülve a sokféleségben HU

..A KÖRNYEZETVÉDELMI JOG VÉGREHAJTÁSA

A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 14-I ÜLÉSE

1. A REACH-RENDELET (Françoise Grossetête)

a) A REACH-rendelet alkalmazásának első éveiből levont tanulságok megerősítik, hogy a 
rendelet bonyolult, és végrehajtásakor a vállalatok nehézségekbe ütköznek. E bonyolultság 
alátámasztására olyan különböző területek említhetők, mint a regisztrálási kérelem, a kémiai 
biztonsági értékelés vagy az új biztonsági adatlapok.

A tapasztalati visszajelzések segítségével meghatározhatók azok a területek, amelyekre a 
rendelet könnyebb végrehajtása érdekében a munka során összpontosítani kell?

b) Jelenleg kevesebb, mint 2 év választ el bennünket a REACH-rendelet szerinti regisztráció 
második határidejétől (2013. május 31.) Ez az időpont az évente legalább 100 tonna 
mennyiségben gyártott vagy behozott anyagokra vonatkozik, és feltehetően a kkv-kat sokkal 
nagyobb mértékben érinti, mint a 2010. decemberi határidő.

Terveznek-e olyan különleges fellépéseket, amelyek segítik a kkv-kat abban, hogy 
megfeleljenek a célkitűzésnek? Sor kerül-e a következő hónapokban a vállalkozások Európai 
Vegyianyag-ügynökségen keresztüli támogatásának – olyan fellépések útján, mint a 
webszemináriumok, az egyszerűsített dokumentumok készítése vagy az internetes oldalon 
keresztüli kommunikáció – oly módon történő átalakítására, hogy az még inkább a kkv-kra 
legyen testre szabva? Különösen: célul tűzték-e ki, hogy a dokumentumokat lefordítják az 
Unió 22 hivatalos nyelvére?

2. A REACH-RENDELET – KKV-K (Julie Girling)

a) Felmérték-e a kisebb – elsősorban a finomvegyszerek területén működő – társaságok 
intermedierjeire iránymutatást tartalmazó dokumentációk módosításának hatását? A teljes 
dokumentáció frissítésének költségei vagy a zárt területi elhatárolás megoldásának beruházási 
költségei igen megterhelőek lehetnek a viszonylag alacsony forgalmú társaságok számára.

b) A második regisztrációs határidőre több kkv, illetve kevésbé tapasztalt vállalat 
regisztrációja várható. Tervezi-e az Európai Vegyianyag-ügynökség, hogy kiegészítő 
támogatást nyújt számukra?

3. A RoHS-irányelv alá tartozó kkv-k (Linda McAvan)
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A közelmúltban szembesültem egy helyi vállalat azon problémájával, miszerint nem volt 
benne biztos, hogy tevékenysége a RoHS-irányelv szerinti kivételek alá tartozik-e. A 
Bizottság és az Öko Intézet tanácsadói sem tudtak neki megfelelő tájékoztatást adni.

A Bizottság véleménye szerint nem jelent-e ez problémát a kkv-k esetében, tekintve, hogy 
nincsenek tisztában a RoHS-irányelv értelmében rájuk háruló kötelezettségekkel? Kihez 
fordulhatnak tanácsért a kkv-k? A Bizottság véleménye szerint szükség van-e egyfajta 
tájékoztatási szolgálat létrehozására, amely tanácsot tudna adni e kisvállalkozásoknak?

4. A görögországi hulladéklerakók helyzete (Theodoros Skylakakis)

A Bizottság nyomon követi a hulladékokról szóló 91/156/EK irányelv végrehajtását, különös 
tekintettel a már meglévő görögországi hulladéklerakók bezárására. E hulladéklerakók 
működését 2011. június végéig kell megszüntetni, helyreállításukat pedig 2012 júniusáig kell 
elvégezni. A Bizottság kijelentette, hogy késlekedés nélkül megteszi a szükséges 
intézkedéseket, beleértve az ügy Európai Bíróság elé vitelét is, és szükség esetén pénzbírság 
kiszabását kéri.

Hogyan áll jelenleg az irányelv végrehajtása Görögországban? 
Hány hulladéklerakót zártak be eddig, és mekkora az esélye annak, hogy 2011. június végéig 
valamennyi hulladéklerakó működése leáll?

5. Tőzegkitermelés Írországban (Nessa Childers)

Az írországi tőzegkitermelés iparosításának hatása jelenti az egyik minél hamarabb 
megoldandó, fontos kérdést. E tárgyban már több ügy eljutott a Bizottsághoz és az Európai 
Bírósághoz, ugyanakkor a korábbi fellépések ellenére nem történt elégséges javulás e téren. 

A szóban forgó írországi lápokat Európa egyik legnagyobb kincsét képező ökoszisztémáiként 
tartják számon, amelyek a Natura 2000 területeknek biztosított uniós védelem legmagasabb 
szintjét igénylik. Bizonyos értesülések szerint az ipari méretű tőzegkitermelés a rövid távú 
nyereség érdekében továbbra sem hagyott fel ezen utolsóként megmaradt területek 
felszámolásával, és mindez a korábbi ír kormányok jóváhagyása mellett történt. 

Bízom benne, hogy az új kormány foglalkozik majd e kérdéssel, azonban mi a véleménye az 
Európai Bizottságnak?

6. A tagállamok végrehajtással kapcsolatos problémái (Karin Kadenbach)

Készített-e e Bizottság olyan összehasonlító tanulmányt, amely magyarázatot ad arra, hogy 
miért ütköznek olykor problémákba a tagállamok az uniós környezetvédelmi jog végrehajtása 
során? Vannak-e javaslatai a Bizottságnak a helyzet javításának módjára? Milyen lépéseket 
tesz a Bizottság a tagállamok által tapasztalt végrehajtási problémák megelőzése érdekében?
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