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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1230/2010, ko apvienības „Federazione dei Verdi” vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Angelo Bonelli un kam pievienoti 
4 paraksti, par neatbilstībām 2010. gada 18. augusta Dekrētā–likumā 
Nr. 155, ar ko transponē Direktīvu 50/2008/EK

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 2010. gada 18. augusta Dekrētā–likumā Nr. 155 pieļauti 
vairāki izņēmumi attiecībā uz bīstamu piesārņotājvielu, piemēram, benzola, hroma, arsēna, 
oglekļa monoksīda, sēra dioksīda u. c. vielu emisiju objektīvajām robežvērtībām. Tas 
uzskatāms par pašreizējo ES tiesību aktu pārkāpumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 19. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Itālijas Dekrēta–likuma Nr. 155/2010 9. panta 2. punktā 
pārkāpti ES tiesību aktu noteikumi vides jomā; viņš īpaši atsaucas uz Direktīvu 2008/1/EK 
par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1 (PINK direktīva, Direktīvas 96/61/EK 
kodificētā versija). Proti, lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Itālijas Dekrēta–likuma 
Nr. 155/2010 9. panta 2. punkts neatbilst ES tiesību aktu noteikumiem divu iemeslu dēļ:
1) pirmajā teikumā pieļauti atvieglojumi attiecībā uz vairāku piesārņotājvielu emisiju 
robežvērtībām; 2) otrajā teikumā paredzēts, ka mērķvērtību nodrošināšanai iekārtās, kurām 
piemēro Dekrētu–likumu Nr. 59/2005 (proti, Itālijas tiesību aktu, ar ko transponē PINK 
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direktīvu), nebūtu jāparedz stingrāki noteikumi, nekā būtu nepieciešams, lai izmantotu 
labākās pieejamās metodes.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja pirmo apgalvojumu Komisija uzskata, ka Dekrēta–
likuma Nr. 155/2010 9. panta 2. punkta pirmajā teikumā nav pārkāpti ES tiesību aktu 
noteikumi, bet tieši pretēji — tajā pareizi transponēts Direktīvas 2004/107/EK par arsēnu, 
kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā1

3. pants. Faktiski Direktīvas 2004/107/EK 3. panta 1. punktā paredzēts, ka dalībvalstis veic 
visus vajadzīgos pasākumus, kas nerada nesamērīgas izmaksas, lai nodrošinātu to, ka no 
2012. gada 31. decembra arsēna, kadmija, niķeļa un benzo(a)pirēna koncentrācijas apkārtējā 
gaisā nepārsniedz šīs pašas Direktīvas 2004/107/EK I pielikumā noteiktās mērķvērtības. Šis 
noteikums ir pareizi iekļauts Dekrēta–likuma Nr. 155/2010 9. panta 2. punkta pirmajā 
teikumā, un Dekrēta–likuma XIII pielikumā uzskaitītas tās pašas piesārņotājvielas un tās 
pašas mērķvērtības, kas Direktīvā 2004/107/EK.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja otru apgalvojumu Komisija uzskata, ka Dekrēta–likuma 
Nr. 155/2010 9. panta 2. punkta otrajā teikumā nav pārkāpti ES tiesību aktu noteikumi, bet 
tieši pretēji — tajā pareizi transponēts Direktīvas 2004/107/EK 3. pants. Faktiski Direktīvas 
2004/107/EK 3. panta 3. punktā paredzēts, ka dalībvalstīm jāpierāda, ka attiecīgajās zonās, 
kurās ir pārsniegtas mērķvērtības, tās veic visus vajadzīgos pasākumus, kas nerada 
nesamērīgas izmaksas, lai sasniegtu mērķvērtības. Direktīvas 2004/107/EK 3. panta 3. punktā 
skaidri noteikts, ka PINK direktīvā minēto rūpniecības iekārtu gadījumā jāpielieto labākās 
pieejamās metodes. Šis noteikums ir pareizi iekļauts Dekrēta–likuma Nr. 155/2010 9. panta 
2. punkta otrajā teikumā.

Nešķiet, ka Itālijas Dekrēta–likuma Nr. 155/2010 9. panta 2. punktā ir pārkāpti ES tiesību 
aktu noteikumi vides jomā.
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