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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1230/2010, adresată de Angelo Bonelli, de cetățenie italiană, în 
numele „Federazione dei Verdi”, însoțită de 4 semnături, privind 
inconsecvențele Decretului legislativ 155 din 13 august 2010 de transpunere a 
Directivei 50/2008/CE

1. Rezumatul petiției

Potrivit petiționarului, Decretul legislativ 155 din 13 august 2010, emis de guvernul italian, 
permite o serie de excepții în ceea ce privește valorile limită de emisie pentru poluanții 
periculoși, cum sunt benzenul, cromul, arsenicul, monoxidul de cardon, dioxidul de sulf etc. 
Acest lucru reprezintă o încălcare a legislației comunitare în vigoare în domeniul mediului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 ianuarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Potrivit petiționarului, articolul 9 alineatul (2) din Decretul legislativ italian 155/2010 încalcă 
legislația UE în domeniul mediului, făcând trimitere, în special, la Directiva 2008/1/CE 
privind prevenirea și controlul integrat al poluării1 (Directiva IPPC de codificare a Directivei 
96/61/CE). Mai exact, petiționarul consideră că articolul 9 alineatul (2) din Decretul legislativ 
italian 155/2010 nu este în concordanță cu legislația UE din două motive: 1) în prima teză, 
acesta permite derogări de la limitele de emisii pentru mai mulți poluanți; 2) în a doua teză, 
acesta prevede că, pentru instalațiile care intră sub incidența Decretului legislativ 59/2005 (și 
anume, legislația italiană de transpunere a Directivei IPPC), eforturile întreprinse în vederea 
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atingerii valorilor țintă nu ar trebui să impună condiții mai stricte decât cele care ar rezulta din 
aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

În ceea ce privește primul aspect menționat de petiționar, Comisia consideră că articolul 9 
alineatul (2) prima teză din Decretul legislativ 155/2010 nu încalcă legislația UE, ci, 
dimpotrivă, este o transpunere corectă a articolului 3 din Directiva 2004/107/CE privind 
arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul 
înconjurător1. De fapt, articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2004/107/CE prevede că statele 
membre iau toate măsurile necesare care nu determină costuri disproporționate pentru a se 
asigura că, începând cu 31 decembrie 2012, concentrațiile în aerul înconjurător de arsenic, de 
cadmiu, de nichel și de benzo(a)piren nu depășesc valorile țintă menționate în anexa I la 
Directiva 2004/107/CE. Această dispoziție este reflectată în mod corect de articolul 9 
alineatul (2) prima teză din Decretul legislativ 155/2010, a cărui anexă XIII cuprinde aceiași 
poluanți și aceleași valori țintă ca cele menționate în Directiva 2004/107/CE.

În ceea ce privește cel de-al doilea aspect, Comisia consideră că articolul 9 alineatul (2) a doua 
teză din Decretul legislativ 155/2010 nu încalcă legislația UE, ci, dimpotrivă, este o 
transpunere corectă a articolului 3 din Directiva 2004/107/CE. În fapt, articolul 3 alineatul (3) 
din Directiva 2004/107/CE prevede că, pentru zonele în care sunt depășite valorile țintă, 
statele membre demonstrează aplicarea tuturor măsurilor necesare care nu antrenează costuri 
disproporționate în vederea atingerii valorilor țintă. Articolul 3 alineatul (3) din Directiva 
2004/107/CE prevede în mod explicit că, pentru instalațiile industriale care intră sub incidența 
Directivei IPPC, aceasta înseamnă aplicarea celor mai bune tehnici disponibile. Această 
dispoziție este reflectată în mod corect de articolul 9 alineatul (2) a doua teză din Decretul 
legislativ 155/2010.

Articolul 9 alineatul (2) din Decretul legislativ italian 155/2010 nu pare să încalce legislația 
UE în domeniul mediului.
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