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Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie G-001001/2021
Komisii 
článok 139 rokovacieho poriadku
Sven Giegold, Margrete Auken, Rosa D'Amato, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Martin Häusling, 
Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Marie Toussaint
v mene skupiny Verts/ALE

Vec: Implementácia a vymáhanie environmentálneho práva

Európa má prísne právne predpisy na ochranu ľudí, zvierat a životného prostredia. Členské štáty a 
regióny však tieto pravidlá často vykonávajú len čiastočne alebo ich nevykonávajú vôbec1.

1. Chorvátsko, Nemecko a Španielsko nesplnili svoje národné emisné stropy týkajúce sa amoniaku 
(NH3) ani raz2. Kedy Komisia začne postupy v prípade nesplnenia povinnosti s cieľom vynútiť 
uplatňovanie smernice o národných emisných stropoch (smernicu o NEC)3?

2. Viac ako polovici členských štátov skutočne hrozí, že nedodržia záväzky znižovania emisií na 
roky 2020 – 2029 alebo 20304. Kedy Komisia začne postupy v prípade nesplnenia povinnosti s 
cieľom presadzovať článok 6 smernice o NEC?

3. Znečistenie ovzdušia pokračuje aj napriek postupom v prípade nesplnenia povinnosti. Kedy 
Komisia postúpi vec INFR(2008)21865, vec INFR(2013)21776 a vec INFR(2016)20057 Súdnemu 
dvoru a navrhne finančné sankcie vo veci INFR(2008)21998? Ako Komisia zabráni tomu, aby v 
budúcnosti došlo k takýmto oneskoreniam?

4. Dánsko neznižuje znečistenie dusíkom z poľnohospodárstva, čím porušuje rámcovú smernicu o 
vode9, smernicu o dusičnanoch10 a smernicu o biotopoch11. Kedy sa začne postup v prípade 
nesplnenia povinnosti v dôsledku konania PILOT 8540/16/ENVI, ktoré bolo otvorené v roku 
2016?

5. Používanie pesticídov sa neminimalizuje. 45 % verejných lokalít v južnom Tirolsku v blízkosti 
intenzívne obhospodarovaných poľnohospodárskych oblastí je kontaminovaných. Kedy Komisia 
začne postupy v prípade nesplnenia povinnosti s cieľom presadzovať článok 12 smernice o 
pesticídoch12?

6. V osobitnom chránenom území, ktoré je chránené smernicou o biotopoch, hrozí najväčším 
kolóniám sladkovodných slávok v Írsku vyhynutie v dôsledku výskytu poľnohospodárskej 
močovky. Kedy Komisia začne postupy v prípade nesplnenia povinnosti?

1 Viac informácií o všetkých uvedených príkladoch možno nájsť v tomto dokumente: https://sven-
giegold.de/wp-content/uploads/2021/07/Major-Interpellation-EU-ENV-implementation.pdf.

2 https://www.eea.europa.eu/themes/data-and-maps/dashboards/necd-directive-data-viewer-3
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií 

určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES.
4 Správa Komisie z 26. júna 2020 o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní smernice o národných emisných 

stropoch (COM(2020)0266).
5 Proti Česku.
6 Proti Taliansku.
7 Proti Belgicku.
8 Proti Poľsku.
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 

pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva.
10 Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z 

poľnohospodárskych zdrojov.
11 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 

rastlín.
12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre 

činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov.
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7. Francúzsko umožňuje používať vlečné siete na lov pri dne a dredž v lokalitách sústavy Natura 
2000 bez primeraného posúdenia vplyvu. Kedy Komisia začne postupy v prípade nesplnenia 
povinnosti s cieľom presadzovať smernicu o biotopoch?

8. Malta naďalej umožňuje jarný lov počas vrcholnej migrácie ohrozených korytnačiek napriek 
prebiehajúcemu postupu v prípade nesplnenia povinnosti13. Kedy Komisia postúpi vec Súdnemu 
dvoru?

9. Napriek prebiehajúcemu postupu v prípade nesplnenia povinnosti pokračuje v Rumunsku 
nezákonná ťažba dreva v posledných prírodných lesoch14. Kedy Komisia postúpi vec Súdnemu 
dvoru?

10. Nezákonne ťažený tík je v rozpore s nariadením EÚ o dreve15. Kedy Komisia začne postupy v 
prípade nesplnenia povinnosti proti Taliansku, Grécku, Chorvátsku a Švédsku?

11. Členským štátom sa nedarí postupovať tak, aby do roku 2027 dosiahli súlad s rámcovou 
smernicou o vode16. Kedy Komisia začne postupy v prípade nesplnenia povinnosti?

12. Emisie ťažkých kovov z cínovej a volfrámovej bane San Finx v Španielsku znečisťujú lokality 
sústavy Natura 2000 v rozpore s rámcovou smernicou o biotopoch a rámcovou smernicou o 
vode. Kedy Komisia začne postupy v prípade nesplnenia povinnosti na základe dvoch sťažností?

13. Milióny vozidiel s dieselovými motormi naďalej používajú rušiace zariadenia. Kedy Komisia 
postúpi vec INFR(2016)414117 Súdnemu dvoru?

14. Orgány dohľadu nad trhom v nemeckých spolkových krajinách nevykonávajú primerané kontroly 
spotrebných výrobkov a sankcie nie sú odrádzajúce. Kedy Komisia začne postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti na základe sťažnosti z roku 2020?

15. Okrem Francúzska nepresadzuje prakticky ani jeden členský štát požiadavky na označovanie 
výrobkov slovom „nano“ podľa nariadenia o označovaní potravín18. Kedy Komisia začne postupy 
v prípade nesplnenia povinnosti?

16. Parlamentný výbor ANIT19 odhalil opakované a zdokumentované porušenia právnych predpisov 
v oblasti prepravy zvierat20. Kedy začne Komisia postupy v prípade nesplnenia povinnosti, na 
základe ktorých sa rozhodne s konečnou platnosťou?

17. Môže Komisia vysvetliť svoj súčasný prístup k stanovovaniu priorít, pokiaľ ide o porušenia 
právnych predpisov, a ako sa tento prístup zmenil prijatím zelenej dohody?

13 INFR(2020)2345.
14 INFR(2020)2033.
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú 

povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva.
16 Správa Komisie z 26. februára 2019 o vykonávaní smernice o vode a smernice o povodniach 

(COM(2019)0095).
17 Proti Nemecku.
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o 

potravinách spotrebiteľom.
19 Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy.
20 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich 

činností.


