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Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1230/2010, внесена от Angelo Bonelli, с италианско гражданство, 
от името на „Federazione dei Verdi“, подкрепена от четири подписа, 
относно несъответствия във връзка с наредба-закон 155 от 18 август 
2010 г. за транспониране на Директива 50/2008/EО

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията наредба-закон 155 от 13 август 2010 г. дава възможност 
за редица изключения по отношение на обективни минимално допустими стойности за 
емисии на вредни замърсители като бензол, хром, арсеник, въглероден моноксид, серен 
диоксид и др. Това представлява нарушение на действащото законодателство на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 януари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Според вносителя, член 9, параграф 2 от италианската наредба-закон 155/2010 
нарушава правото на ЕС в областта на околната среда, с конкретна препратка към 
разпоредбите на Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването 1 (Директива за КПКЗ, кодифицираща Директива 96/61/ЕО). По-
конкретно, вносителят счита, че член 9, параграф 2 от италианската наредба-закон 
155/2010 не е в съответствие с правото на ЕС по две причини: 1) първото изречение от 
него допуска дерогации по отношение на минимално допустимите стойности за емисии 
на няколко замърсителя; 2) второто изречение предвижда, че по отношение на 
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инсталациите, предмет на наредба-закон № 59/2005 (т.е. италианският закон, който 
транспонира Директивата за КПКЗ), усилията за достигане на целевите стойности не 
следва да налагат по-строги условия от тези, които биха произтекли от прилагането на 
най-добрите съществуващи техники.

По отношение на първата забележка на вносителя Комисията счита, че член 9, параграф 
2, първо изречение от наредба-закон 155/2010 не е в нарушение на правото на ЕС, а 
напротив – представлява правилно транспониране на член 3 от Директива 2004/107/ЕО 
относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни 
въглеводороди в атмосферния въздух1. Всъщност, член 3, параграф 1 от Директива 
2004/107/ЕО предвижда, че държавите-членки следва да вземат всички необходими 
мерки, които не са свързани с неоправдано високи разходи, за да гарантират, че 
считано от 31 декември 2012 г., концентрациите в атмосферния въздух на арсен, 
кадмий, никел и бензо(а)пирен не превишават целевите стойности, определени в 
приложение I към същата Директива 2004/107/ЕО. Тази разпоредба е правилно 
отразена в член 9, параграф 2, първо изречение от наредба-закон 155/2010, чието 
приложение XIII обхваща същите замърсяващи вещества и същите целеви стойности, 
като заложените в Директива 2004/107/ЕО.

По отношение на втората забележка, Комисията счита, че член 9, параграф 2, второ 
изречение от наредба-закон 155/2010 не е в нарушение на правото на ЕС, а напротив –
представлява правилно транспониране на член 3 от Директива 2004/107/ЕО. Всъщност, 
член 3, параграф 3 от Директива 2004/107/ЕО предвижда, че за зоните, в които целевите 
стойности са превишени, държавите-членки следва да демонстрират прилагането на 
всички необходими мерки, които не са свързани с неоправдано високи разходи, с цел 
достигане на целевите стойности. Член 3, параграф 3 от Директива 2004/107/ЕО ясно е 
указано, че в случая с промишлените инсталации, обхванати от Директивата за КПКЗ, 
това означава прилагането на най-добрите съществуващи техники. Тази разпоредба е 
правилно отразена в член 9, параграф 2, второ изречение от наредба-закон 155/2010.

Член 9, параграф 2 от италианската наредба-закон 155/2010 не изглежда да е в 
нарушение на правото на ЕС в областта на околната среда.
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