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Tárgy: Angelo Bonelli olasz állampolgár által a Federazione dei Verdi (Zöldek 
szövetsége) nevében benyújtott 1230/2010. számú, 4 aláírást tartalmazó 
petíció az 50/2008/EK irányelvnek a 2010. augusztus 13-i 155. sz. 
törvényrendelettel a nemzeti jogba történő átültetése révén jelentkező 
eltérésekről

1. A petíció összefoglalása

Az olasz kormány által kiadott, 2010. augusztus 13-i 155. sz. törvényrendelet a petíció aláírói 
szerint eltérést engedne meg olyan veszélyes szennyező anyagok objektív kibocsátási 
határértékei esetében, mint például a benzol, a króm, az arzén, a szén-monoxid, a kén-dioxid 
stb. Ezek az eltérések ellentétesek a hatályos közösségi jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció benyújtója szerint a 155/2010. sz. olasz törvényrendelet 9. cikkének (2) bekezdése 
sérti az uniós környezetvédelmi jogot, különös tekintettel a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK1 irányelvre (IPPC-irányelv, amely 
kodifikálja a 96/61/EK irányelvet). Konkrétabban szólva a petíció benyújtója úgy véli, hogy a 
155/2010. sz. olasz törvényrendelet 9. cikkének (2) bekezdése az alábbi két okból nem felel 
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meg az uniós jognak: 1) az első mondatban több szennyező anyagra vonatkozó kibocsátási 
határérték tekintetében is eltérést tesz lehetővé; 2) a második mondatban pedig kimondja, 
hogy ami az 59/2005. sz. törvényrendelet (azaz az IPPC-irányelvet a nemzeti jogba átültető 
olasz jogszabály) hatálya alá tartozó létesítményeket illeti, a célértékek elérésére irányuló 
erőfeszítések keretében nem érvényesíthetők annál szigorúbb feltételek, mint amilyeneket az 
elérhető legjobb technikák megvalósítása eredményezne.

A petíció benyújtójának első kijelentését illetően a Bizottság úgy véli, hogy a 155/2010. sz. 
törvényrendelet 9. cikke (2) bekezdésének első mondata nem sérti az uniós jogot, hanem épp 
ellenkezőleg, megfelelően ülteti át a nemzeti jogba a környezeti levegőben található arzénről, 
kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről szóló 
2004/107/EK1 irányelv 3. cikkét. A 2004/107/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése 
lényegében kimondja, hogy a tagállamok minden szükséges, aránytalanul magas költségekkel 
nem járó intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a környezeti levegőben mért 
arzén-, kadmium-, nikkel- és benz(a)pirén-koncentráció 2012. december 31-től ne haladja 
meg ugyanazon 2004/107/EK irányelv I. mellékletében meghatározott célértékeket. Ezt a 
rendelkezést a 155/2010. sz. törvényrendelet 9. cikke (2) bekezdésének első mondata hűen 
tükrözi, a törvényrendelet XIII. melléklete pedig a 2004/107/EK irányelvben foglaltakkal 
megegyező szennyező anyagokra és célértékekre vonatkozik.

Ami a második kijelentést illeti, a Bizottság véleménye szerint a 155/2010. sz. 
törvényrendelet 9. cikke (2) bekezdésének második mondata nem sérti az uniós jogot, hanem 
épp ellenkezőleg, megfelelően ülteti át a nemzeti jogba a 2004/107/EK irányelv 3. cikkét. A 
2004/107/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdése lényegében előírja, hogy azon zónák 
esetében, amelyekben túllépik a célértékeket, a tagállamoknak igazolniuk kell minden 
szükséges, aránytalanul magas költségekkel nem járó, a célértékek betartása érdekében tett 
intézkedés megtételét. A 2004/107/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdése kifejezetten 
kimondja, hogy az IPPC-irányelv hatálya alá tartozó ipari létesítmények esetében ez az 
elérhető legjobb technikák alkalmazását jelenti. Ezt a rendelkezést a 155/2010. sz. 
törvényrendelet 9. cikke (2) bekezdésének második mondata megfelelően tükrözi.

A jelek szerint a 155/2010. sz. törvényrendelet 9. cikkének (2) bekezdése nem sérti az uniós 
környezetvédelmi jogot.
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