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RO Unită în diversitate RO

PUNEREA ÎN APLICARE A LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL MEDIULUI

REUNIUNEA DIN 14 IULIE 2011 A COMISIEI PENTRU MEDIU

1. REACH (Françoise Grossetête)

a) Lecțiile învățate din primii ani de aplicare a REACH confirmă complexitatea 
regulamentului și dificultățile întâmpinate de întreprinderi în punerea sa în aplicare. Se pot 
menționa diverse subiecte pentru a ilustra această complexitate: dosarele de înregistrare, 
evaluarea securității chimice sau noile fișe tehnice de securitate.

Feedback-ul bazat pe experiența acumulată permite astăzi identificarea direcțiilor de activitate
pentru a facilita punerea în aplicare a regulamentului?

b) Ne despart mai puțin de doi ani de al doilea termen limită de înregistrare a REACH 
(31 mai 2013). Acest termen limită vizează substanțele fabricate sau importate în cantități de 
peste 100 de tone pe an și probabil va afecta IMM-urile mult mai mult decât la termenul din
decembrie 2010.

Se au în vedere măsuri specifice pentru a ajuta IMM-urile să respecte acest obiectiv? Sprijinul 
pe care ECHA îl acordă întreprinderilor (prin intermediul unor măsuri precum seminarele
online, realizarea de documente simplificate sau comunicarea prin intermediul site-ului 
internet) va fi adaptat în următoarele luni pentru a se adresa în mod și mai specific IMM-
urilor? În special, au fost stabilite obiectivele de traducere a documentelor în cele 23 de limbi 
ale Uniunii?

2. REACH – IMM-urile (Julie Girling)

a) A existat o evaluare a impactului determinat de schimbarea documentului de orientare 
referitor la intermediarii pentru întreprinderile mai mici, active în principal în domeniul 
aditivilor alimentari? Costurile pentru actualizarea la un dosar complet sau costurile de 
investiții pentru a obține o izolare închisă pot fi foarte importante pentru întreprinderile cu o 
cifră de afaceri relativ scăzută.

b) Pentru cel de al doilea termen de înregistrare sunt așteptate mai multe IMM-uri și mai 
multe întreprinderi cu mai puțină experiență. Va prevedea ECHA ajutor suplimentar pentru 
acestea?

3. IMM-urile în conformitate cu Directiva RoHS (Linda McAvan)
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Am avut recent un caz legat de o întreprindere care nu știa sigur dacă activitățile sale intră sub 
incidența unei derogări RoHS sau nu. Nici Comisia, nici consultanții de la Institutul Öko nu 
au fost în măsură să ofere consiliere.

Consideră Comisia că există o problemă în ceea ce privește IMM-urile, îndeosebi faptul că 
acestea nu știu în mod clar care le sunt responsabilitățile în conformitate cu Directiva RoHS? 
Există un loc în care IMM-urile pot primi consultanță - și consideră Comisia că este necesară 
înființarea unui serviciu de asistență care ar fi în măsură să ofere consultanță acestor 
întreprinderi mici?

4. Situația depozitelor de deșeuri în Grecia (Theodoros Skylakakis)

Comisia a urmărit punerea în aplicare a Directivei 91/156/CE privind deșeurile și îndeosebi 
închiderea depozitelor de deșeuri existente în Grecia. Termenul limită pentru încetarea 
funcționării acestor depozite de deșeuri este sfârșitul lunii iunie 2011, iar termenul limită 
pentru restaurarea lor este iunie 2012. Comisia a afirmat că nu va ezita să ia măsurile 
necesare, inclusiv prezentarea cazului în fața Curții Europene de Justiție și, dacă este necesar, 
să impună sancțiuni financiare.

Care este stadiul punerii în aplicare în Grecia la momentul de față? Câte depozite de deșeuri 
au fost închise până acum și cât de probabil este ca toate depozitele de deșeuri să își înceteze 
funcționarea până la sfârșitul lunii iunie 2011?

5. Extracția turbei în Irlanda (Nessa Childers)

Un domeniu care trebuie abordat de urgență este efectul industrializării extracției turbei în 
Irlanda. Subiectul a fost adus deja în fața Comisiei și a Curții Europene de Justiție, însă, în 
pofida acestor intervenții anterioare, nu au existat suficiente îmbunătățiri la fața locului.

Turbăriile din Irlanda sunt considerate cele mai valoroase ecosisteme din Irlanda, beneficiind 
de cel mai înalt nivel de protecție europeană în cadrul rețelei Natura 2000. Există rapoarte 
potrivit cărora aceste ultime exemple rămase sunt eliminate în continuare prin extracția 
industrială a turbei, pentru câștiguri pe termen scurt, cu consimțământul guvernelor irlandeze 
anterioare.

Sunt convinsă că noul guvern va aborda această chestiune; cu toate acestea, care este opinia
Comisie Europene cu privire la acest caz?

6. Dificultăți întâmpinate de statele membre în punerea în aplicare a legislației UE
(Karin Kadenbach)
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Există vreun studiu comparativ al Comisiei cu privire la motivul pentru care statele membre 
întâmpină uneori dificultăți în punerea în aplicare a legislației europene în domeniul 
mediului? Are Comisia sugestii cu privire la modul în care situația ar putea fi îmbunătățită?
Ce măsuri va lua Comisia pentru a preveni dificultățile întâmpinate de statele membre în 
punerea în aplicare a legislației UE?


