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PL Zjednoczona w różnorodności PL

WDROŻENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA

POSIEDZENIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI W DNIU 14 CZERWCA

2011 R.

1. ROZPORZĄDZENIE REACH (Françoise Grossetête) …

a) Doświadczenie zdobyte podczas pierwszych lat stosowania rozporządzenia REACH 
potwierdza złożony charakter tego dokumentu oraz trudności w jego wdrażaniu przez 
przedsiębiorstwa. Wspomniany złożony charakter dokumentu zilustrować można rozmaitymi 
przykładami: dokumentacja w procesie rejestracji, ocena bezpieczeństwa chemicznego czy 
wreszcie nowe karty charakterystyki bezpieczeństwa.

Czy wnioski wyciągnięte z minionych doświadczeń pozwalają obecnie na wytyczenie 
głównych kierunków prac w celu ułatwienia procesu wdrażania rozporządzenia?

b) Niecałe dwa lata dzielą nas obecnie od drugiego terminu rejestracji w systemie REACH 
(31 maja 2013 r.). Termin ten dotyczy substancji produkowanych lub importowanych
w ilościach równych lub większych niż 1000 ton rocznie i można przypuszczać, że wpłynie 
on na MŚP w dużo większej mierze niż termin wyznaczony na grudzień 2010 r.

Czy przewidziano szczególne działania mające na celu pomoc MŚP w dopełnieniu 
formalności przed upływem terminu? Czy wsparcie udzielane przedsiębiorstwom przez 
Europejską Agencję Chemikaliów (poprzez działania takie jak seminaria internetowe, 
sporządzanie uproszczonej dokumentacji czy komunikacja przez stronę internetową) będzie 
dostosowane w najbliższych miesiącach w celu lepszej obsługi MŚP? Czy zostały
w szczególności ustalone cele w zakresie tłumaczenia dokumentów na 22 języki UE?

2. REACH – MŚP (Julie Girling)

a) Czy została przeprowadzona ocena wpływu zmiany wytycznych na półprodukty 
przeznaczone dla mniejszych przedsiębiorstw prowadzących działalność głównie
w dziedzinie chemikaliów do zastosowań specjalistycznych? Koszty sporządzenia pełnej 
dokumentacji lub nakłady poniesione w celu uzyskania ścisłej hermetyzacji mogą być dla 
przedsiębiorstw o stosunkowo niskim obrocie bardzo wysokie.
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b) W przypadku drugiego terminu rejestracji wszyscy spodziewają się większego 
zainteresowania ze strony MŚP i firm, które jednocześnie mają mniejsze doświadczenie. Czy 
Europejska Agencja Chemikaliów planuje udzielenie im dodatkowej pomocy?

3. MŚP a dyrektywa RoHS (Linda McAvan)

Miałam ostatnio do czynienia z działającym lokalnie przedsiębiorstwem, którego właściciele 
nie byli pewni, czy ich działalność objęta jest zakresem stosowania dyrektywy RoHS, czy też 
nie. Ani Komisja, ani konsultanci z instytutu Öko nie byli w stanie rozstrzygnąć tej kwestii.

Czy Komisja uważa, że istnieje problem dotyczący zwłaszcza MŚP, które nie mają pewności 
co do zakresu swych zobowiązań wynikających z zakresu stosowania dyrektywy RoHS? Czy 
MŚP mogą gdziekolwiek uzyskać informacje w tej kwestii i czy Komisja uważa, że istnieje 
potrzeba utworzenia jakiejś formy centrum informacyjnego, które byłoby w stanie służyć radą 
tym małym przedsiębiorstwom?

4. Sytuacja składowisk odpadów w Grecji (Theodoros Skylakakis)

Komisja śledziła wdrażanie dyrektywy 91/156/WE w sprawie odpadów, szczególną uwagę 
poświęcając zamknięciu istniejących składowisk odpadów w Grecji. Terminem zakończenia 
funkcjonowania tych składowisk jest koniec czerwca 2011 r., a terminem ich rekultywacji jest 
czerwiec 2012 r. Komisja stwierdziła, że nie zawaha się podjąć niezbędnych działań, w tym 
skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz, jeśli będzie to 
konieczne, wnoszenia o kary finansowe.

Jaki jest obecnie status procesu wdrażania dyrektywy w Grecji? 
Ile składowisk odpadów zostało do tej pory zamkniętych i na ile prawdopodobne jest, że 
wszystkie składowiska przestaną funkcjonować do końca czerwca 2011 r.? 

5. Ekstrakcja torfu w Irlandii (Nessa Childers) 

Jednym z obszarów wymagających podjęcia działań w trybie pilnym jest zjawisko 
uprzemysłowienia procesu ekstrakcji torfu w Irlandii. Sprawą tą zajmowały się już Komisja 
oraz Trybunał Sprawiedliwości, ale pomimo tych wcześniejszych interwencji poprawa 
sytuacji w terenie nie jest satysfakcjonująca. 

Torfowiska wysokie w Irlandii uważane są za jedne z najcenniejszych ekosystemów
w Europie i objęte zostały najwyższym poziomem europejskiej ochrony w ramach sieci 
„Natura 2000”. Istnieją dokumenty potwierdzające, że te ostatnie zachowane zagłębia torfu
w dalszym ciągu poddawane były przemysłowemu wydobyciu dla osiągnięcia 
krótkoterminowych zysków za przyzwoleniem poprzednich rządów w Irlandii. 
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Jestem głęboko przekonana, że nowy rząd poświęci tej kwestii należytą uwagę, niemniej 
jednak chciałabym poznać stanowisko Komisji Europejskiej w tej sprawie.

6. Problemy państw członkowskich w zakresie wdrażania (Karin Kadenbach)

Czy Komisja dysponuje analizą porównawczą dotyczącą powodów, dla których państwa 
członkowskie mają czasami problemy z wdrażaniem unijnych przepisów w dziedzinie 
ochronie środowiska? Czy Komisja ma sugestie dotyczące sposobu poprawy tej sytuacji? 
Jakie działania podejmie Komisja w celu zapobiegania problemom państw członkowskich
w zakresie wdrażania?


