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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1230/2010, którą złożył Angelo Bonelli (Włochy) w imieniu 
„Federazione dei Verdi”, z 4 podpisami, w sprawie niezgodności dotyczących 
dekretu z mocą ustawy nr 155 z dnia 18 sierpnia 2010 r. transponującego 
dyrektywę 50/2008/WE

1. Streszczenie petycji

Według składającego petycję w dekrecie z mocą ustawy nr 155 z dnia 13 sierpnia 2010 r. 
dopuszcza się liczne wyjątki w odniesieniu do obiektywnych dopuszczalnych poziomów 
emisji takich niebezpiecznych zanieczyszczeń jak benzen, chrom, arsen, tlenek węgla, 
dwutlenek siarki itd. Stanowi to naruszenie obowiązującego prawodawstwa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 stycznia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Według składającego petycję art. 9 ust. 2 włoskiego dekretu z mocą ustawy nr 155/2010 
narusza unijne prawo ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do dyrektywy 
2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli1(dyrektywa IPPC, kodyfikująca dyrektywę 96/61/WE). Konkretnie składający 
petycję uważa, że art. 9 ust. 2 włoskiego dekretu z mocą ustawy nr 155/2010 jest niezgodny z 
prawem UE w dwóch kwestiach: 1) w pierwszym zdaniu dopuszcza się odstępstwa od 
limitów emisji dla kilku środków zanieczyszczających; 2) w zdaniu drugim przewiduje się, że 
w przypadku zakładów podlegających dekretowi z mocą ustawy nr 59/2005 (tzn. włoskiemu 
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ustawodawstwu transponującemu dyrektywę IPPC) starania mające na celu osiągnięcie 
docelowych wartości nie powinny uwzględniać narzucania surowszych warunków niż 
wynikałoby to ze stosowania najlepszych dostępnych technik.

W odniesieniu do punktu pierwszego petycji Komisja stwierdza, że art. 9 ust. 2 zdanie 
pierwsze dekretu z mocą ustawy nr 155/2010 nie stanowi naruszenia prawa UE, ale 
przeciwnie, prawidłową transpozycję art. 3 dyrektywy 2004/107/WE w odniesieniu do arsenu, 
kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym 
powietrzu1. W art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/107/WE przewiduje się w istocie, że państwa 
członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania, które nie pociągają za sobą 
niewspółmiernych kosztów, w celu zapewnienia tego, by od 31 grudnia 2012 r. stężenia 
arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w otaczającym powietrzu nie przekraczały wartości 
docelowych określonych w załączniku I do wspomnianej dyrektywy 2004/107/WE. Przepis 
ten został prawidłowo odzwierciedlony w art. 9 ust. 2 zdaniu pierwszym dekretu z mocą 
ustawy nr 155/2010, do którego załącznik XIII obejmuje te same zanieczyszczenia i te same 
wartości docelowe co dyrektywa 2004/107/WE.

W odniesieniu do punktu drugiego petycji Komisja stwierdza, że art. 9 ust. 2 zdanie drugie 
dekretu z mocą ustawy nr 155/2010 nie narusza prawa UE, ale przeciwnie, stanowi 
prawidłową transpozycję art. 3 dyrektywy 2004/107/WE. W art. 3 ust. 3 dyrektywy 
2004/107/WE przewiduje się, że w strefach, w których wartości docelowe zostały 
przekroczone, państwa członkowskie wykazują, że w celu osiągnięcia wartości docelowych 
stosują na tych obszarach wszelkie niezbędne środki, które nie pociągają za sobą 
niewspółmiernych kosztów. W art. 3 ust. 3 dyrektywy 2004/107/WE wyraźnie przewiduje się, 
że w przypadku instalacji przemysłowych objętych zakresem dyrektywy IPPC oznacza to 
stosowanie najlepszych dostępnych technik. Przepis ten został prawidłowo odzwierciedlony 
w art. 9 ust. 2 zdaniu drugim dekretu z mocą ustawy nr 155/2010.

Art. 9 ust. 2 włoskiego dekretu z mocą ustawy nr 155/2010 nie wydaje się naruszać unijnego 
prawa ochrony środowiska.
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