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Θέμα: Αναφορά 1230/2010, του Angelo Bonelli, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος
της «Federazione dei Verdi» και τεσσάρων συνυπογραφόντων, σχετικά με 
ανακολουθίες που αφορούν το νομοθετικό διάταγμα 155 της 
13ης Αυγούστου 2010 για τη μεταφορά της οδηγίας 50/2008/ΕΚ

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το νομοθετικό διάταγμα 155 της 13ης Αυγούστου 2010 
επιτρέπει ορισμένες εξαιρέσεις σχετικά με τα αντικειμενικά όρια εκπομπών επικίνδυνων 
ρύπων όπως το βενζόλιο, το χρώμιο, το αρσενικό, το μονοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο 
του θείου, κ.λπ. Αυτό συνιστά παραβίαση της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το άρθρο 9, παράγραφος 2, του ιταλικού νομοθετικού 
διατάγματος αριθ. 155/2010 παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, με ιδιαίτερη 
παραπομπή στην οδηγία 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης1 (οδηγία ΟΠΕΡ που κωδικοποιεί την οδηγία 96/61/ΕΚ). Ειδικότερα, ο αναφέρων 
θεωρεί ότι το άρθρο 9, παράγραφος 2, του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος αριθ. 155/2010 
δεν συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ για δύο λόγους: 1) στην πρώτη πρόταση, επιτρέπει 
παρεκκλίσεις όσον αφορά τα όρια εκπομπών για αρκετές ρυπογόνους ουσίες· 2) στη δεύτερη 
πρόταση, προβλέπει ότι, όσον αφορά εγκαταστάσεις που υπόκεινται στο νομοθετικό 

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8-29.
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διάταγμα αριθ. 59/2005 (δηλαδή στη νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας ΟΠΕΡ), οι 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη των τιμών στόχων δεν πρέπει να 
επιβάλλουν αυστηρότερους όρους από εκείνους που θα συνεπαγόταν η εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

Όσον αφορά την πρώτη παρατήρηση του αναφέροντος, η Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο 9, 
παράγραφος 2, πρώτη πρόταση, του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 155/2010 δεν παραβιάζει 
τη νομοθεσία της ΕΕ, αλλά συνιστά, αντιθέτως, ορθή μεταφορά του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους 
πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα1. Για την ακρίβεια, 
το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/107/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος ώστε να 
διασφαλίζουν ότι, από 31ης Δεκεμβρίου 2012, οι συγκεντρώσεις αρσενικού, καδμίου, 
νικελίου και βενζο-α-πυρενίου στον ατμοσφαιρικό αέρα δεν υπερβαίνουν τις τιμές στόχους 
που αναφέρονται στο παράρτημα I της ίδιας οδηγίας 2004/107/ΕΚ. Η εν λόγω διάταξη 
αποτυπώνεται ορθώς στο άρθρο 9, παράγραφος 2, πρώτη πρόταση, του νομοθετικού 
διατάγματος αριθ. 155/2010, το παράρτημα XIII του οποίου καλύπτει τις ίδιες ρυπογόνους 
ουσίες και τις ίδιες τιμές στόχους με την οδηγία 2004/107/ΕΚ.

Όσον αφορά τη δεύτερη παρατήρηση, η Επιτροπή εκτιμά ότι το άρθρο 9, παράγραφος 2, 
δεύτερη πρόταση, του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 155/2010 δεν παραβιάζει τη νομοθεσία 
της ΕΕ, αλλά συνιστά, αντιθέτως, ορθή μεταφορά του άρθρου 3 της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 
Για την ακρίβεια, το άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 2004/107/ΕΚ προβλέπει ότι, για τις 
ζώνες και τους οικισμούς όπου σημειώνεται υπέρβαση των τιμών στόχων, τα κράτη μέλη 
πρέπει να αποδεικνύουν ότι εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που δεν συνεπάγονται 
δυσανάλογο κόστος προκειμένου να επιτυγχάνουν τις τιμές στόχους. Το άρθρο 3, 
παράγραφος 3, της οδηγίας 2004/107/ΕΚ ορίζει ρητά ότι, σε περίπτωση βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την οδηγία ΟΠΕΡ, τούτο συνεπάγεται εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Η εν λόγω διάταξη αποτυπώνεται ορθώς στο άρθρο 9, 
παράγραφος 2, δεύτερη πρόταση, του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 155/2010.

Το άρθρο 9, παράγραφος 2, του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος αριθ. 155/2010 δεν 
φαίνεται να παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.

                                               
1 ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 3-16.


