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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1230/2010, ingediend door Angelo Bonelli (Italiaanse nationaliteit), 
namens Federazione dei Verdi, gesteund door vier medeondertekenaars, over de 
non-conformiteit van de omzetting van Richtlijn 50/2008/EG tengevolge van 
wetsbesluit nr. 155 van 13 augustus 2010

1. Samenvatting van het verzoek

Wetsbesluit nr. 155 van 13 augustus 2010, uitgevaardigd door de Italiaanse regering, biedt 
volgens indieners ruimte voor een uitzonderingsregeling voor de beperkingen van de uitstoot van 
gevaarlijke vervuilende stoffen zoals benzeen, chroom, arseen, koolmonoxide, zwaveldioxide, 
enz. Deze afwijkingen zouden ingaan tegen de vigerende communautaire wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 januari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

Volgens indiener vormt artikel 9, lid 2, van het Italiaanse wetsbesluit nr.155/2010 een schending 
van het milieurecht van de EU, met een speciale verwijzing naar Richtlijn 2008/1/EG inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging1 (IPPC-richtlijn, codificatie van 
Richtlijn 96/61/EG). Meer in het bijzonder is indiener van mening dat artikel 9, lid 2, van het 
Italiaanse wetsbesluit nr. 155/2010 niet voldoet aan het EU-recht om de volgende twee redenen:
1) in de eerste zin worden afwijkingen met betrekking tot emissiegrenswaarden voor 
verschillende vervuilende stoffen toegestaan; 2) in de tweede zin wordt bepaald dat, bij 
installaties die onder wetsbesluit 59/2005 vallen (dit is de Italiaanse wetgeving waarmee de 
IPPC-richtlijn wordt omgezet), de inspanningen die worden verricht om de doelwaarden te 
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bereiken geen maatregelen mogen vereisen die verder gaan dan de toepassing van de beste 
beschikbare technieken.

Met betrekking tot het eerste punt van indiener is de Commissie van mening dat artikel 9, lid 2, 
eerste zin, van wetsbesluit nr. 155/2010 geen schending vormt van het EU-recht, maar juist een 
correcte omzetting is van artikel 3 van Richtlijn 2004/107/EG betreffende arseen, cadmium, kwik, 
nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht1. In feite wordt in artikel 3, lid 
1, van Richtlijn 2004/107/EG bepaald dat lidstaten vanaf 31 december alle noodzakelijke 
maatregelen moeten nemen die geen onevenredige kosten met zich meebrengen, om ervoor te 
zorgen dat concentraties van arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen in de lucht de in bijlage 
I van dezelfde Richtlijn 2004/107/EG vastgelegde streefwaarden niet overschrijden. Deze 
bepaling is correct weergegeven in artikel 9, lid 2, eerste zin, van wetsbesluit nr. 155/2010. In 
bijlage XIII van dit wetsbesluit staan dezelfde vervuilende stoffen en dezelfde streefwaarden 
vermeld als in Richtlijn 2004/107/EG.

Met betrekking tot het tweede punt is de Commissie van mening dat artikel 9, lid 2, tweede zin, 
van wetsbesluit nr. 155/2010 geen schending vormt van het EU-recht, maar juist een correcte 
omzetting is van artikel 3 van Richtlijn 2004/107/EG. In feite wordt in artikel 3, lid 3, van 
Richtlijn 2004/107/EG bepaald dat lidstaten voor de zones waar de streefwaarden worden 
overschreden, moeten aantonen dat ze alle noodzakelijke maatregelen nemen die geen 
onevenredige kosten met zich meebrengen, om ervoor te zorgen dat de streefwaarden worden 
bereikt. In artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2004/107/EG wordt expliciet gesteld dat de beste 
beschikbare technieken moeten worden toegepast, wanneer industriële installaties onder de 
IPPC-richtlijn vallen. Deze bepaling is correct weergegeven in artikel 9, lid 2, tweede zin, van 
wetsbesluit nr. 155/2010.

Artikel 9, lid 2, van het Italiaanse wetsbesluit nr. 155/2010 lijkt niet in strijd te zijn met het 
milieurecht van de EU.
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