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VYKONÁVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV TÝKAJÚCICH SA OCHRANY
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SCHÔDZA VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE KONANÁ 14. JÚLA 2011

1. Nariadenie REACH (Françoise Grossetête)

a) Skúsenosti z prvých rokov uplatňovania nariadenia REACH potvrdzujú, že je zložité a že 
jeho vykonávanie spôsobuje podnikom problémy. Možno vymenovať rôzne príčiny, ktoré 
stoja za touto zložitosťou: registračná dokumentácia, hodnotenie chemickej bezpečnosti, 
prípadne nové karty bezpečnostných údajov.

Dajú sa dnes na základe spätnej väzby určiť pracovné postupy, ktoré by uľahčili vykonávanie 
tohto nariadenia?

b) V súčasnosti nás od druhého termínu registrácie v súvislosti s nariadením REACH 
(31. mája 2013) delia menej ako dva roky. Tento termín sa týka látok, ktoré sa vyrábajú alebo 
dovážajú v objeme viac ako 100 ton ročne, pričom možno predpokladať, že sa dotkne oveľa 
väčšieho počtu malých a stredných podnikov ako termín v decembri 2010.

Uvažuje sa o nejakých osobitných činnostiach, ktoré by malým a stredným podnikom 
pomohli splniť tento cieľ? Prispôsobia sa sprievodné činnosti Európskej chemickej agentúry 
(webové semináre, tvorba zjednodušených dokumentov alebo komunikácia prostredníctvom 
internetovej stránky) v nasledujúcich mesiacoch tak, aby sa mohli lepšie zamerať na malé 
a stredné podniky? Predovšetkým, boli stanovené ciele týkajúce sa prekladov dokumentov do 
22 jazykov Únie?

2. Nariadenie REACH – malé a stredné podniky (Julie Girling)

a) Bolo vykonané nejaké posúdenie vplyvu zmeny dokumentu s usmerneniami na 
medziprodukty pre menšie spoločnosti, ktoré pôsobia najmä v oblasti čistých chemikálií? 
Náklady na aktualizáciu úplnej dokumentácie alebo investičné náklady na dosiahnutie úplnej 
kontroly môžu byť veľmi významné pre spoločnosti s pomerne nízkym obratom.

b) V rámci druhého termínu registrácie všetci očakávajú väčší počet malých a stredných 
podnikov s menšími skúsenosťami. Počíta Európska chemická agentúra s dodatočnou 
pomocou pre tieto podniky?
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3. Malé a stredné podniky podľa smernice RoHS (Linda McAvan)

Nedávno som sa zaoberala prípadom miestnej spoločnosti, ktorá si nebola istá, či sa na jej 
činnosť vzťahuje výnimka RoHS, alebo nie. Komisia v tejto veci nedokázala poradiť 
a nedokázali to ani ich poradcovia z nemeckého ústavu Öko-Institut.

Myslí si Komisia, že je tu problém s malými a strednými podnikmi, a to najmä v tom, že nie 
sú jasné ich povinnosti podľa smernice RoHS? Existuje nejaké miesto, na ktorom by mohli 
malým a stredným podnikom poradiť – a myslí si Komisia, že je potrebné zriadiť nejaký druh 
kontaktného miesta, ktoré by bolo schopné poskytovať týmto malým podnikom poradenstvo?

4. Situácia v oblasti skládok v Grécku (Theodoros Skylakakis)

Komisia sleduje vykonávanie smernice 91/156/ES o odpadoch a predovšetkým o uzavretí 
existujúcich skládok v Grécku. Termínom na ukončenie fungovania týchto skládok je koniec 
júna 2011 a termínom na ich obnovu je jún 2012. Komisia vyhlásila, že bez váhania urobí 
potrebné kroky vrátane predloženia prípadu Súdnemu dvoru Európskej únie, a ak to bude 
nevyhnutné, bude požadovať finančné sankcie.

V akom stave je vykonávanie tejto smernice v Grécku v tejto chvíli? 
Koľko skládok bolo doteraz zatvorených, a aká je pravdepodobnosť, že všetky skládky 
ukončia svoju činnosť do konca júna 2011? 

5. Ťažba rašeliny v Írsku (Nessa Childers) 

Jednou z naliehavo dôležitých oblastí je vplyv industrializácie ťažby rašeliny v Írsku. Tejto 
téme sa už venovala Komisia aj Súdny dvor Európskej únie, ale ani napriek týmto 
predchádzajúcim zásahom nedošlo v tejto oblasti k dostatočnému zlepšeniu. 

Zvýšené rašeliniská v Írsku sú považované za jeden z najvzácnejších ekosystémov v Európe, 
na ktorý sa vzťahuje najvyšší stupeň európskej ochrany v rámci sústavy Natura 2000. Existujú 
správy o tom, že tieto posledné zvyšky boli stále odstraňované prostredníctvom priemyselnej 
ťažby rašeliny pre krátkodobý zisk so súhlasom predchádzajúcich írskych vlád. 

Som presvedčená, že nová vláda sa bude touto záležitosťou zaoberať, ale aký názor má 
v tomto prípade Európska komisia?

6. Problémy členských štátov s vykonávaním právnych predpisov (Karin 
Kadenbach)
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Vypracovala Komisia porovnávaciu štúdiu o tom, prečo majú niekedy členské štáty problémy 
vykonávať právne predpisy EÚ týkajúce sa ochrany životného prostredia? Má Komisia 
návrhy, ako zlepšiť túto situáciu? Aké kroky Komisia prijme, aby zabránila problémom, ktoré 
majú členské štáty pri vykonávaní právnych predpisov?


