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TILLÄMPNING AV MILJÖLAGSTIFTNINGEN

MILJÖUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE DEN 14 JULI 2011

1. Reach (Françoise Grossetête)

a) De lärdomar som dragits av de första årens tillämpning av Reach-lagstiftningen bekräftar 
att förordningen är komplex och att företagen har svårt att genomföra den. För att illustrera 
denna komplexitet kan flera olika frågor nämnas, till exempel registreringsdokumentationen, 
kemikaliesäkerhetsbedömningen eller de nya säkerhetsdatabladen.

Kan ett utbyte av erfarenheter bidra till att fastställa ett tillvägagångssätt som underlättar
genomförandet av förordningen?

b) Det återstår nu knappt två år till den andra Reach-registreringstidsfristen löper ut 
(31 maj 2013). Denna tidsfrist gäller ämnen som tillverkas eller importeras i större volymer än 
100 ton per år, och det är troligt att betydligt fler små och medelstora företag berörs denna 
gång än inför den tidsfrist som löpte ut i december 2010.

Planeras några särskilda åtgärder för att hjälpa små och medelstora företag att uppfylla målet?
Kommer Europeiska kemikaliemyndighetens stöd till företag (genom åtgärder såsom 
webbseminarier, förenkling av dokument eller kommunikation via myndighetens webbplats)
att anpassas under de kommande månaderna för att bättre inriktas mot små och medelstora 
företag? Har i synnerhet målen om att översätta dokument till EU:s 22 språk fastställts?

2. Reach – Små och medelstora företag (Julie Girling)

a) Har det skett någon bedömning av konsekvenserna av att ändra det vägledande 
dokumentet om intermediärer för små företag som framför allt är verksamma på området 
finkemikalier. Kostnaderna för att lämna in ett fullständigt underlag eller för att investera i en 
fullständig inneslutning kan bli mycket omfattande för företag med relativt låg omsättning.

b) Inför den andra tidsfristen för registrering förväntas fler små och medelstora företag och 
fler företag med mindre erfarenhet beröras. Tänker Echa erbjuda dem extra hjälp?

3. Små och medelstora företag inom ramen för RoHS-direktivet (Linda McAvan)

Jag har nyligen varit sysselsatt med ett ärende som gällde ett lokalt företag som inte kände till 
huruvida den egna verksamheten faller inom ramen för RoHS-direktivet. Kommissionen 



PE467.238v01-00 2/2 DT\871146SV.doc

SV

kunde inte ge något svar, och inte heller kommissionens rådgivare vid det tyska
Öko-institutet.

Anser kommissionen att det föreligger ett problem när i synnerhet små och medelstora företag 
inte känner till sina skyldigheter enligt RoHS-direktivet? Kan små och medelstora företag 
vända sig någonstans för rådgivning – och anser kommissionen att det finns ett behov av att 
upprätta något slags helpdesk-tjänst som skulle kunna ge råd till dessa små företag?

4. Situationen för avfallsdeponier i Grekland (Theodoros Skylakakis)

Kommissionen har följt tillämpningen av direktiv 91/156/EG om avfall, och särskilt 
nedläggningen av befintliga deponier i Grekland. Tidsfristen för att upphöra med 
verksamheten vid dessa deponier löper ut i slutet av juni 2011 och deponierna ska ha 
restaurerats senast i juni 2012. Kommissionen har uppgett att den inte kommer att tveka att 
vidta nödvändiga åtgärder, däribland att dra ärendet inför EU-domstolen och vid behov kräva 
att Grekland bötfälls.

Hur går det med Greklands tillämpning av direktivet just nu?

Hur många deponier har hittills lagts ner och hur sannolikt är det att samtliga deponiers 
verksamhet kommer att vara nedlagda i slutet av juni 2011?

5. Torvutvinning i Irland (Nessa Childers)

Ett område av största betydelse är effekterna av industrialiseringen av torvutvinning i Irland.
Frågan har tidigare behandlats av kommissionen och EU-domstolen, men trots dessa 
ingripanden har inga konkreta förbättringar skett.

Högmossarna i Irland betraktas som ett av Europas mest värdefulla ekosystem, och är 
garanterade högsta skyddsnivå av EU inom ramen för Natura 2000. Det har rapporterats att 
dessa sista kvarvarande exempel ändå har avlägsnats genom industriell torvupptagning för 
kortsiktig vinnings skull, med tidigare irländska regeringars tysta medgivande.

Jag är övertygad om att den nya regeringen kommer att ta itu med denna fråga, men vad är 
kommissionens ståndpunkt i frågan?

6. Medlemsstaters problem med att tillämpa lagstiftningen (Karin Kadenbach)

Finns det någon jämförande studie från kommissionen om varför medlemsstater ibland har 
problem med tillämpningen av EU:s miljölagstiftning? Har kommissionen några förslag på 
hur situationen kan förbättras? Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att förhindra att 
medlemsstater får problem med tillämpningen av lagstiftningen?


