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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1230/2010 dėl netinkamo Direktyvos 50/2008/EB perkėlimo į 
nacionalinę teisę 2010 m. rugpjūčio 13 d. įstatymo galią turinčiu dekretu 
Nr. 155, kurią pateikė Italijos pilietis Angelo Bonelli Žaliųjų federacijos 
vardu, su 4 parašais

1. Peticijos santrauka

Pasak peticijos pateikėjų, remiantis 2010 m. rugpjūčio 13 d. Italijos Vyriausybės išleistu 
įstatymo galią turinčiu dekretu Nr. 155, gali būti sukurta tvarka, kai leidžiama nukrypti nuo 
objektyviai nustatytų pavojingų teršalų, kaip antai benzeno, chromo, arseno, anglies 
monoksido, sieros dioksido ir kitų išmetamųjų teršalų apribojimų. Tokie nukrypimai 
prieštarauja galiojantiems ES teisės aktams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. sausio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Pasak peticijos pateikėjo, Italijos įstatyminio dekreto Nr. 155/2010 9 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis pažeidžiami ES aplinkos teisės aktai, visų pirma Direktyva 2008/1/EB dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės1 (TIPK direktyva, kuria kodifikuojama 
Direktyva 96/61/EB). Kalbant konkrečiau, peticijos pateikėjas mano, kad Italijos įstatyminio 
dekreto Nr. 155/2010 9 straipsnio 2 dalis prieštarauja ES teisės aktams dėl dviejų priežasčių: 
1) pirmame sakinyje nurodyta, kad leidžiama nukrypti nuo kelių išmetamųjų teršalų 
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apribojimų; 2) antrame sakinyje nurodyta, kad įrenginių, kuriems taikomos įstatyminio 
dekreto Nr. 59/2005 (t. y. Italijos teisės akto, kuriuo perkeliamos TIPK direktyvos nuostatos) 
nuostatos, atveju stengiantis pasiekti tikslines vertes nustatytos sąlygos neturėtų būti 
griežtesnės nei naudojantis geriausiais gamybos būdais.

Dėl peticijos pateikėjo nurodyto pirmo punkto Komisija mano, kad įstatyminio dekreto 
Nr. 155/2010 9 straipsnio 2 dalies pirmu sakiniu ES teisės aktai nėra pažeidžiami, priešingai –
juo teisingai perkeliamos Direktyvos 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir 
policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore1 3 straipsnio nuostatos. Iš tiesų 
Direktyvos 2004/107/EB 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės imasi visų 
reikiamų priemonių, nereikalaujančių neproporcingų išlaidų, tam, kad užtikrintų, jog arseno, 
kadmio, nikelio ir benzo(a)pireno koncentracijos aplinkos ore nuo 2012 m. gruodžio 31 d. 
neviršytų Direktyvos 2004/107/EB I priede nustatytų siektinų verčių. Ši nuostata teisingai 
perkelta į įstatyminio dekreto Nr. 155/2010, kurio XIII priede nurodyti tie patys 
Direktyvoje 2004/107/EB išvardyti teršalai ir siektinos vertės, 9 straipsnio 2 dalies pirmą 
sakinį.

Dėl peticijos pateikėjo nurodyto antro punkto Komisija mano, kad įstatyminio dekreto 
Nr. 155/2010 9 straipsnio 2 dalies antru sakiniu ES teisės aktai nėra pažeidžiami, priešingai –
juo teisingai perkeliamos Direktyvos 2004/107/EB 3 straipsnio nuostatos. Iš tiesų 
Direktyvos 2004/107/EB 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad dėl zonų, kuriose viršytos vertės, 
valstybės narės privalo įrodyti, kad taikomos visos būtinos priemonės, nereikalaujančios 
neproporcingų išlaidų, kad nebūtų viršytos siektinos vertės. Direktyvos 2004/107/EB 
3 straipsnio 3 dalyje aiškiai nurodyta, kad pramonės įrenginių, kuriems taikoma 
TIPK direktyva, atveju tai reiškia geriausių gamybos būdų taikymą. Ši nuostata tinkamai 
perkelta į įstatyminio dekreto Nr. 155/2010 9 straipsnio 2 dalies antrą sakinį.

Nepanašu, kad Italijos įstatyminio dekreto Nr. 155/2010 9 straipsnio 2 dalimi būtų pažeista 
ES aplinkos teisė.“
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