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LV Vienoti daudzveidībā LV

VIDES TIESĪBU AKTU ĪSTENOŠANA

VIDES KOMITEJAS SANĀKSME 2011. GADA 14. JŪLIJĀ

1. REACH (Françoise Grossetête)

a) Pirmajos REACH piemērošanas gados gūtās mācības apliecina regulas sarežģītību un 
uzņēmumu grūtības veikt tās īstenošanu. Var minēt dažādus piemērus šīs sarežģītības 
ilustrēšanai: reģistrācijas dokumentācijas, ķīmiskās drošības novērtējums vai arī jaunās 
drošības datu lapas.

Vai pieredzes apmaiņa šodien ļauj noteikt darba virzienus, lai atvieglotu regulas īstenošanu?

b) Šodien atlicis mazāk par diviem gadiem līdz otrajam REACH reģistrācijas termiņam 
(2013. gada 31. martā). Šis termiņš attiecas uz vielām, kas saražotas vai ievestas vairāk par 
100 tonnām gadā, un var pieņemt, ka tas MVU ietekmēs ievērojami vairāk nekā termiņš 
2010. gada decembrī.

Vai ir paredzētas īpašas darbības, lai palīdzētu MVU ievērot šo mērķi? Vai uzņēmumu 
atbalsts no ECHA puses (veicot tādas darbības kā e-semināri, vienkāršotu dokumentu izstrāde 
vai saziņa interneta vietnē) nākamajos mēnešos tiks pielāgots, lai vairāk attiektos uz MVU? Jo 
īpaši, vai ir noteikts mērķis tulkot dokumentus 22 Savienības valodās?

2. REACH — MVU (Julie Girling)

a) Vai ir veikts kāds novērtējums attiecībā uz vadlīniju par starpproduktiem izmaiņu radīto 
ietekmi uz mazajiem uzņēmumiem, īpaši tiem, kuri darbojas augstvērtīgo ķimikāliju jomā? 
Izmaksas pilnas dokumentācijas sasniegšanai vai ieguldījumu izmaksas, lai panāktu slēgto 
glabāšanu, var izrādīties ļoti ievērojamas uzņēmumiem ar relatīvi zemu apgrozījumu.

b) Līdz ar otro reģistrācijas termiņu tiek sagaidīts vairāk MVU un uzņēmumu ar mazāku 
pieredzi. Vai ECHA tiem paredzēs papildu palīdzību?

3. MVU saskaņā ar RoHS direktīvu (Linda McAvan)
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Man nesen bija pieredze ar vietējo uzņēmumu, kas nebija drošs, vai tā darbības ietilpst RoHS
direktīvā paredzēto atbrīvojumu darbības jomā vai nē. Komisija nevarēja dot padomu, tāpat 
kā viņu konsultanti Oko Institūtā.

Vai Komisija uzskata, ka pastāv problēma ar MVU, īpaši trūkstot skaidrībai par to 
pienākumiem saskaņā ar RoHS direktīvu? Vai MVU var kaut kur saņemt padomu un vai 
Komisija uzskata, ka ir nepieciešamība izveidot sava veida palīdzības dienestu, kas spētu 
sniegt padomu šiem mazajiem uzņēmumiem?

4. Situācija saistībā ar atkritumu poligoniem Grieķijā (Theodoros Skylakakis)

Komisija ir vērojusi Direktīvas 91/156/EK par atkritumiem īstenošanu, īpaši esošo atkritumu 
poligonu slēgšanu Grieķijā. Termiņš šo atkritumu poligonu darbības pārtraukšanai ir 
2011. gada jūnija beigas, bet termiņš to atjaunošanai — 2012. gada jūnijs. Komisija ir 
apgalvojusi, ka nevilcināsies veikt nepieciešamās darbības, tostarp iesniegt lietu Eiropas 
Kopienu Tiesā un, ja nepieciešams, pieprasīt naudas sodu.

Kāds ir pašreizējais statuss šī jautājuma īstenošanā Grieķijā? 
Cik atkritumu poligonu ir slēgti līdz šim brīdim un cik ticama ir iespēja, ka līdz 2011. gada 
jūnija beigām visi atkritumu poligoni būs pārtraukuši darbību? 

5. Kūdras ieguve Īrijā (Nessa Childers)

Viena no neatliekami svarīgajām jomām ir kūdras ieguves industrializācijas radītās sekas 
Īrijā. Šajā ziņā jau pastāv pagātnē gūta pieredze Komisijā un Eiropas Kopienu Tiesā, taču, 
neraugoties uz iepriekšējo iejaukšanos, faktiskajā situācijā nav nepietiekamu uzlabojumu. 

Īrijas augstie purvi tiek uzskatīti par vienu no visvērtīgākajām Eiropas ekosistēmām, 
piesaistot Eiropas aizsardzību augstākajā līmenī Natura 2000 ietvaros. Ir ziņojumi, kuros 
teikts, ka pēdējie pastāvošie augstie purvi aizvien tikuši iznīcināti rūpnieciskas kūdras ieguves 
rezultātā īstermiņa peļņas nolūkā, saņemot iepriekšējo Īrijas valdību piekrišanu. 

Esmu pārliecināta, ka jaunā valdība pievērsīsies šim jautājumam, taču kāds ir Eiropas 
Komisijas viedoklis minētajā lietā?

6. Dalībvalstu problēmas attiecībā uz īstenošanu (Karin Kadenbach)

Vai Komisija ir veikusi salīdzinošu pētījumu, lai noskaidrotu, kāpēc dažkārt dalībvalstīm 
rodas problēmas īstenot ES vides tiesību aktus? Vai Komisijai ir ieteikumi situācijas 
uzlabošanai? Kādas darbības Komisija veiks, lai novērstu īstenošanas problēmas dalībvalstu 
vidū?
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