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UITVOERING VAN MILIEUWETGEVING

VERGADERING MILIEUCOMMISSIE VAN 14 JULI 2011

1. REACH (Françoise Grossetête)

a) De lessen die we hebben getrokken uit de eerste toepassingsjaren van REACH bevestigen 
de complexiteit van de verordening en de problemen waarmee bedrijven worden 
geconfronteerd bij de tenuitvoerlegging ervan. Verschillende aspecten kunnen worden 
genoemd om deze complexiteit te illustreren: de registratiedossiers, de chemische 
veiligheidsbeoordeling of de nieuwe veiligheidsinformatiebladen.

Kunnen we uit de opgedane ervaring aandachtspunten afleiden om de tenuitvoerlegging van 
de verordening te vergemakkelijken?

b) We hebben minder dan 2 jaar te gaan voor de tweede registratietermijn van REACH 
verstrijkt (31 mei 2013). Deze termijn geldt voor stoffen die in hoeveelheden van 100 ton of 
meer per jaar worden geproduceerd of ingevoerd, en het ligt voor de hand dat ze veel 
ingrijpendere gevolgen zal hebben voor kmo's dan de termijn van december 2010.

Worden specifieke acties overwogen om de kmo's te helpen de afspraken na te komen? Zal de 
ondersteuning van bedrijven door het ECA (via acties zoals de webinars, het opstellen van 
vereenvoudigde documenten of voorlichting via de website) in de komende maanden worden 
toegespitst op kmo's? In het bijzonder, zijn er afspraken gemaakt over de vertaling van de 
documenten in de 22 talen van de Unie?

2. REACH – kmo's (Julie Girling)

a) Is er een effectbeoordeling uitgevoerd over de wijziging van het begeleidingsdocument 
inzake tussenpersonen voor kleinere ondernemingen, die voornamelijk actief zijn op het 
gebied van fijnchemicaliën.? De kosten voor het indienen van een volledig dossier of de 
investeringskosten om insluiting te bewerkstelligen kunnen voor bedrijven met een 
betrekkelijk geringe omzet heel zwaar wegen.

b) Voor de tweede registratietermijn verwacht iedereen meer kmo's en meer bedrijven met 
minder ervaring. Zal het ECA hen extra ondersteuning bieden?
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3. KMO's en de RoHS-richtlijn (Linda McAvan)

Ik heb onlangs een geval gehad van een lokaal bedrijf dat niet wist of zijn activiteiten onder
een RoHS-vrijstelling vallen. De Commissie was niet in staat advies te geven en hetzelfde 
gold voor hun aan het Öko-Instituut verbonden adviseurs.

Denkt de Commissie dat er een probleem is met kmo's die geen duidelijk beeld hebben van 
hun verantwoordelijkheden op grond van de RoHS-richtlijn? Kunnen KMO's ergens heen om
advies in te winnen – en denkt de Commissie dat het nodig is een soort helpdesk op te zetten, 
die advies zou kunnen verstrekken aan deze kleine ondernemingen?

4. Situatie van afvalstortplaatsen in Griekenland (Theodoros Skylakakis)

De Commissie ziet toe op de tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/156/EG betreffende 
afvalstoffen en met name op de sluiting van de bestaande afvalstortplaatsen in Griekenland.
De uiterste termijn voor het staken van de exploitatie van deze stortplaatsen is eind juni 2011 
en de termijn voor de sanering ervan is juni 2012. De Commissie heeft laten weten dat ze niet 
zal aarzelen om de noodzakelijke acties te nemen, waaronder het voorleggen van de zaak aan 
het Europees Hof van Justitie en indien nodig het opleggen van geldboetes.

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de richtlijn in 
Griekenland? 
Hoeveel afvalstortplaatsen zijn tot op heden gesloten en hoe groot is de kans dat alle 
stortplaatsen eind juni 2011 hun activiteiten zullen staken? 

5. Turfwinning in Ierland (Nessa Childers) 

Het effect van de industrialisering van turfwinning in Ierland is een kwestie van dringend 
belang. De Commissie en het Europees Hof van Justitie hebben reeds met het onderwerp te 
maken gehad, maar ondanks deze eerdere interventies is er in de praktijk onvoldoende 
verbeterd. 

Het Ierse hoogveen wordt beschouwd als een van de meest waardevolle ecosystemen in 
Europa, die op de hoogste mate van Europese bescherming in het kader van Natura 2000 kan 
rekenen. Naar verluidt is industriële turfwinning nog altijd verantwoordelijk voor het 
verdwijnen van deze laatste nog resterende hoogveengronden, uit opportunistisch winstbejag, 
met instemming van eerdere Ierse regeringen. 

Ik heb er vertrouwen in dat de nieuwe regering deze kwestie zal aanpakken, maar wat is het 
standpunt van de Commissie in dezen?

6. Uitvoeringsproblemen van lidstaten (Karin Kadenbach)
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Is er een vergelijkend onderzoek van de Commissie dat verklaart waarom sommige lidstaten 
problemen hebben om EU-milieuwetgeving uit te voeren? Heeft de Commissie ideeën hoe 
deze situatie kan worden verbeterd? Welke stappen zal de Commissie nemen om 
uitvoeringsproblemen in lidstaten te voorkomen?


