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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1230/2010 af Angelo Bonelli, italiensk statsborger, for "Federazione 
dei Verdi", og 4 medunderskrivere, om uoverensstemmelser vedrørende lovdekret 
155 af 18. august 2010, der gennemfører direktiv 50/2008/EF i national 
lovgivning

1. Sammendrag

Ifølge andrageren tillader lovdekret 155 af 13. august 2010 en række undtagelser vedrørende 
objektive emissionsgrænser for farlige forurenende stoffer, som f.eks. benzen, chrom, arsenik, 
carbonmonoxid og svovldioxid. Dette er en krænkelse af den gældende EU-lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. januar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Ifølge andrageren er § 9, stk. 2, i det italienske lovdekret 155/2010 en krænkelse af EU's 
miljølovgivning, navnlig med hensyn til direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening1 (IPPC-direktivet, som kodificerer direktiv 96/61/EF). Andrageren 
mener især, at § 9, stk. 2, i det italienske lovdekret 155/2010 er i modstrid med EU-
lovgivningen på to punkter. 1) I det første punktum tillader den undtagelser med hensyn til 
emissionsgrænseværdierne for adskillige forurenende stoffer, og 2) i det andet punktum 
fastslår den, at for så vidt angår anlæg, der er omfattet af lovdekret 59/2005 (dvs. den 
italienske lov, som gennemfører IPPC-direktivet), bør bestræbelserne på at overholde 
målværdierne ikke udmønte sig i betingelser, der er strengere end dem, der ville gælde ved 
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anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Hvad angår andragerens første punkt, mener Kommissionen ikke, at § 9, stk. 2, første 
punktum, i lovdekret 155/2010 er en krænkelse af EU-lovgivningen, men at den tværtimod er 
en korrekt gennemførelse af artikel 3 i direktiv 2004/107/EF om arsen, cadmium, kviksølv, 
nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften1. I henhold til artikel 3, stk. 1, i 
direktiv 2004/107/EF træffer medlemsstaterne fra den 31. december 2012 alle nødvendige 
foranstaltninger, som ikke indebærer uforholdsmæssigt store omkostninger, til at sikre, at 
koncentrationen af arsen, cadmium, nikkel og benzo(a)pyren i luften ikke overskrider den 
målværdi, der er fastlagt i bilag I til direktivet. Denne bestemmelse afspejles korrekt i § 9, 
stk. 2, første punktum, i lovdekret 155/2010, hvis bilag XIII dækker de samme forurenende 
stoffer og de samme målværdier som direktiv 2004/107/EF.

Hvad angår det andet punkt, mener Kommissionen ikke, at § 9, stk. 2, andet punktum, i 
lovdekret 155/2010 er en krænkelse af EU-lovgivningen, men at den tværtimod er en korrekt 
gennemførelse af artikel 3 i direktiv 2004/107/EF. I henhold til artikel 3, stk. 3, i 
direktiv 2004/107/EF godtgør medlemsstaterne for zoner, hvor målværdierne overskrides, at 
der er truffet alle nødvendige foranstaltninger, der ikke indebærer uforholdsmæssigt store 
omkostninger, for at nå målværdierne. I artikel 3, stk. 3, i direktiv 2004/107/EF fastsættes det 
udtrykkeligt, at for industrianlæg, der er omfattet af IPPC-direktivet, indebærer dette 
anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Denne bestemmelse afspejles korrekt i § 9, 
stk. 2, andet punktum, i lovdekret 155/2010.

§ 9, stk. 2, i det italienske lovdekret 155/2010 synes således ikke at være i modstrid med EU's 
miljølovgivning."
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