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IZVAJANJE OKOLJSKE ZAKONODAJE

SEJA ODBORA ZA OKOLJE DNE 14. JULIJA 2011

1. REACH (Françoise Grossetête)

a) Izkušnje prvih let izvajanja uredbe REACH potrjujejo njeno zapletenost in kažejo, da se 
podjetja pri izpolnjevanju zahtev soočajo s težavami. Zapletenost je posebej očitna na 
naslednjih področjih: spisi za registracijo, ocenjevanje kemijske varnosti in novi varnostni 
listi.

Ali je mogoče na podlagi povratnih informacij danes opredeliti, na katerih področjih so 
potrebne izboljšave za lažje izvajanje uredbe?

b) Manj kot dve leti nas ločita od drugega roka za registracijo skladno z uredbo REACH 
(31. maj 2013). Ta rok velja za snovi, ki so proizvedene ali uvožene v količini 100 ton ali več 
letno, in predvidevamo lahko, da bo imela veliko večji vpliv na mala in srednja podjetja kot 
rok decembra 2010.

Ali so predvideni posebni ukrepi, s katerimi bi malim in srednjim podjetjem pomagali doseči 
zastavljen cilj? Ali bo spremljanje podjetij v okviru agencije ECHA (prek ukrepov, kot so 
spletni seminarji, objava poenostavljenih dokumentov in obveščanje prek spletne strani) v 
prihodnjih mesecih prilagojeno in bolj usmerjeno na mala in srednja podjetja? Ali so bili 
določeni cilji glede prevodov dokumentov v vseh 22 jezikov Evropske unije?

2. REACH – mala in srednja podjetja (Julie Girling)

a) Ali je bila opravljena ocena učinka spremenjenih pisnih smernic za manjša podjetja, ki se 
ukvarjajo zlasti s področjem finih kemikalij? Stroški nadgradnje za zagotovitev celotne 
dokumentacije ali stroški naložbe za pridobitev zaprtega sistema so lahko za podjetja z 
relativno nizkimi prihodki veliko breme.

b) Pri drugem roku za registracijo vsi pričakujejo več malih in srednjih podjetij ter več 
podjetij z manj izkušnjami. Ali jim bo agencija ECHA dodatno pomagala?

3. Mala in srednja podjetja v okviru direktive RoHS (Linda McAvan)
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Nedavno se je name obrnilo lokalno podjetje, pri katerem niso bili prepričani, ali njihove 
dejavnosti spadajo v obseg izjem iz Direktive 2002/95/ES ali ne. Niti Komisija niti njihovi 
svetovalci pri Öko Institut-u nimo znali ustrezno svetovati.

Ali Komisija meni, da je težava malih in srednjih podjetij zlasti v tem, da v Direktivi 
2002/95/ES njihove dolžnosti niso jasno začrtane? Kam se lahko mala in srednja podjetja 
obrnejo po nasvet in ali Komisija meni, da je treba vzpostaviti službo za pomoč, ki bi tem 
malim podjetjem lahko svetovala?

4. Odlagališča v Grčiji (Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis))

Komisija spremlja izvajanje Direktive 91/156/ES o odpadkih in zlasti zaprtje obstoječih 
odlagališč v Grčiji. Rok za ukinitev delovanja teh odlagališč je konec junija 2011, rok za 
njihovo obnovo pa junij 2012.  Komisija zatrjuje, da bo brez obotavljanja sprejela vse 
potrebne ukrepe, tudi predala zadevo Sodišču Evropske unije in po potrebi zahtevala denarne 
kazni.

Kakšno je danes stanje izvajanja direktive v Grčiji? 
Koliko odlagališč je bilo doslej že zaprtih in koliko je možnosti, da bi vsa odlagališča 
prenehala z dejavnostjo do konca junija 2011? 

5. Pridobivanje šote na Irskem (Nessa Childers) 

Med zelo pomembnimi vprašanji je tudi vpliv industrializacije pri pridobivanju šote na 
Irskem. Oseba se je v preteklosti že obrnila na Komisijo in Sodišče Evropske unije, a kljub 
temu še ni prišlo do dejanskega izboljšanja stanja razmer. 

Visoka šotišča na Irskem so eden od najbolj dragocenih ekosistemov Evrope, ki so si v okviru 
Nature 2000 pridobila najvišjo stopnjo evropske zaščite. Poročila navajajo, da se ti zadnji 
primerki šotišč še vedno izkoriščajo za namene industrijskega pridobivanja šote in 
kratkoročnih dobičkov, in sicer s privolitvijo preteklih irskih vlad. 

Verjamem, da se bo nova vlada lotila te zadeve, vendar me zanima tudi, kakšno je mnenje 
Evropske komisije o tem?

6. Težave držav članic pri izvajanju zakonodaje (Karin Kadenbach)

Ali obstaja primerjalna študija Komisije o tem, zakaj imajo države članice včasih težave pri 
izvajanju okoljske zakonodaje EU? Ali lahko Komisija predlaga, kako bi to stanje izboljšali? 
Kakšne ukrepe bo sprejela Komisija, da prepreči težave pri izvajanju zakonodaje v državah 
članicah?


