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APLINKOS TEISĖS ĮGYVENDINIMAS

2011 M. LIEPOS 14 D. APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS
KOMITETO POSĖDIS

1. REACH (Françoise Grossetête)
a) Per pirmuosius reglamento REACH taikymo metus įgyta patirtis patvirtina, kad 
reglamentas yra sudėtingas ir įmonėms sunku jį įgyvendinti. Sudėtingumas akivaizdus 
įvairiais aspektais: dėl registracijos dokumentacijos, cheminės saugos vertinimo arba naujų 
saugos duomenų lapų.
Ar remiantis įgyta patirtimi galima nustatyti darbo kryptis siekiant palengvinti reglamento 
įgyvendinimą?

b) Kita reglamento REACH įgyvendinimo registracija vyks po dvejų metų (2013 m. kovo 
31 d.). Ši registracija svarbi įmonėms, kurios per metus pagamina arba importuoja daugiau nei 
100 t medžiagų, ir galima numatyti, kad MVĮ ši registracija bus svarbesnė už 2010 m. 
gruodžio mėn. atliktą registraciją.
Ar yra numatyti konkretūs veiksmai padėti MVĮ siekti tikslų? Ar artimiausiais mėnesiais yra 
numatyta Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) pagalba įmonėms (pavyzdžiui, 
internetiniai seminarai, supaprastinta dokumentacija ar bendravimas interneto svetainėje), kad 
MVĮ galėtų tikslingiau veikti?

2. REACH – MVĮ (Julie Girling)

a) Ar yra atliktas koks nors pakeisto rekomendacinio dokumento dėl tarpinių cheminių 
medžiagų, skirto mažesnėms įmonėms, iš esmės veikiančioms grynųjų cheminių medžiagų 
srityje, poveikio vertinimas? Viso dokumentų rinkinio atnaujinimo išlaidos arba investicinės 
išlaidos uždarai atskyrimo sistemai gali būti labai svarbios įmonėms, kurių palyginti maža 
apyvarta.

b) Manoma, kad per antrojo etapo registraciją dalyvaus daugiau MVĮ ir įmonių, turinčių 
mažiau patirties. Ar ECHA numato teikti joms papildomą pagalbą?

3. Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvos taikymas VMĮ (Linda 
McAvan)

Neseniai nagrinėjau vieną atvejį, kai vietos bendrovė nežinojo, ar jos veiklai taikoma 
Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvoje nustatyta išimtis. Nei Komisija, nei 
Oko instituto konsultantai negalėjo patarti.
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Ar Komisija mano, kad yra neaiškumų, susijusių su MVĮ, t. y. ar jai neatrodo, kad įmonių 
įsipareigojimai pagal Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą yra neaiškiai 
nustatyti? Ar MVĮ gali gauti patarimų ir ar Komisija mano, kad reikia įsteigti kokią nors 
pagalbos tarnybą, kuri galėtų šioms mažoms įmonėms patarti?

4. Sąvartynų padėtis Graikijoje (Theodoros Skylakakis)

Komisija stebi, kaip įgyvendinama Direktyva 91/156/EB dėl atliekų, ir ypač kontroliuoja, 
kaip Graikijoje uždaromi sąvartynai. Šių sąvartynų eksploatavimo pabaigos galutinis 
terminas – 2011 m. birželio mėn. pabaiga, o jų atkūrimo galutinis terminas – 2012 m. 
birželio mėn. Komisija nurodė, kad ji nedvejodama imsis būtinų veiksmų, įskaitant galimybę 
pateikti bylą Europos Teisingumo Teismui ir, jei reikia, reikalauti skirti finansines baudas.

Kokia dabar direktyvos įgyvendinimo padėtis Graikijoje?
Kiek sąvartynų iki šiol uždaryta ir kokia tikimybė, kad iki 2011 m. birželio mėn. pabaigos bus 
uždaryti visi sąvartynai? 

5. Durpių gavyba Airijoje (Nessa Childers) 

Viena iš sričių, kurią būtina skubiai nagrinėti, yra durpių gavybos industrializavimo poveikis 
Airijoje. Komisija ir Europos Teisingumo Teismas jau nagrinėjo šį klausimą, tačiau, nors ir 
buvo imtasi veiksmų, padaryta nepakankama pažanga. 
Aukštapelkių Airijoje ekosistemos – vienos labiausiai vertinamų Europoje, kurioms pagal 
tinklą „Natura 2000“ taikoma aukščiausio lygio apsauga. Esama pranešimų, kad gavus 
ankstesnės Airijos vyriausybės sutikimą ir siekiant trumpalaikio pelno šie paskutiniai likę 
pavyzdžiai buvo naikinami plėtojant pramoninę durpių gavybą. 
Esu įsitikinusi, kad naujoji vyriausybė spręs šį klausimą, tačiau įdomu, ką šiuo klausimu 
mano Europos Komisija?

6. Valstybių narių įgyvendinimo problemos (Karin Kadenbach)

Ar Komisija yra atlikusi lyginamąjį tyrimą, kodėl valstybėms narėms kartais kyla problemų 
įgyvendinant ES aplinkos teisės aktus? Ar Komisija galėtų pasiūlyti, kaip pagerinti šią padėtį? 
Kokių priemonių Komisija imsis siekdama valstybėse narėse užkirsti kelią įgyvendinimo 
problemoms?


