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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1223/2011, внесена от Fabiano Filippin, с италианско 
гражданство, придружена от 4 подписа, относно необичайното наличие 
на диоксин в свободно отглежданите животни във Фриули (Италия)

1. Резюме на петицията

Петицията сигнализира за наличието на високи нива на диоксин в промишлената зона 
Maniago във Фриули.

Анализи, направени на пилета, свободно отглеждани в областта, показват максимални 
нива, надвишаващи посочените в Регламент ЕО 1881/2006.

В промишлената зона Maniago има редица силно замърсяващи фабрики. Цялата околна 
област е засегната от натрупвания на необичайни черни вещества с мирис на химикали, 
които могат да се видят по колите, къщите, дърветата и обработваемите земи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Във връзка с наличието на промишлена зона с около 60 предприятия в съседство с 
жилищна зона се прилага следното законодателство на ЕС в областта на околната 
среда:

Директива 2000/76/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. 



PE492.733v01-00 2/4 CM\907479BG.doc

BG

относно изгарянето на отпадъците1, заедно с Директива 2008/1/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването2 изисква инсталациите за (съвместно) изгаряне на отпадъци 
да получат разрешение, в което се посочват граничните стойности на емисии за всички 
съответни замърсяващи вещества, включително диоксините (и двете директиви са в 
сила до 6 януари 2014 г., след което Директива 2010/75/ЕС3 на Европейския парламент 
и на Съвета  от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността ще стане 
изцяло приложима).

Позволената процедура в съответствие с Директива 2008/1/EО и бъдещата Директива 
2010/75/EС не включва специални изисквания относно безопасните разстояния между 
промишлените предприятия и районите или сградите от чувствителен характер, 
например училищата. 

Директива Севесо 96/82/ЕО4 относно контрола на опасностите от големи аварии, които 
включват опасни вещества, която се прилага за предприятия, в които са налични 
опасни вещества в определени количества, не предвижда предварителна процедура на 
разрешение, а изисква предприятието да предостави на съответните органи определена 
информация, включително относно естеството и количеството на използваните 
вещества и предприетите мерки за управление на безопасността. Ако се прецени, че в 
тези мерки има сериозни пропуски, експлоатацията или въвеждането в експлоатация на 
предприятието може да бъде забранена.

Директивата също така предвижда в член 12 относно планирането на използването на 
земята, че държавите членки гарантират, че политиките им за използване на земята  
вземат предвид в дългосрочен план нуждата от запазване на подходящо разстояние 
между предприятията, обхванати от настоящата директива, и жилищните райони и 
обществените места, и места от особен природен интерес или имащи особено 
чувствителен характер, например училищата. Тя предвижда също така, в случай на 
съществуващи предприятия, политиките им за използване на земята да вземат предвид 
нуждата от допълнителни технически мерки в съответствие с член 5, за да не се 
увеличава рискът за човека.

И на последно, място може да бъде приложима Директива 2011/92/ЕС5 относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда 
(Директивата за ОВОС). За депата за неопасни отпадъци органите на държавите членки 
трябва да определят в рамките на процедура, наречена "скрининг", дали е вероятно 
проектът да има значително въздействие, като се вземат предвид критериите в 
приложение III на директивата (например място на проекта, вид на проекта и очаквано 
въздействие).

                                               
1 OВ L322, 28.12.2000 г., стр. 91.
2 OВ L24, 29.1.2008 г., стp.8.
3 OВ L334, 17.12.2010 г., стp.17.
4 OВ L10, 14.1.1997 г., стр.13.
5 OВ L26, 28.1.2012 г., стp. 1.
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По отношение на установените повишени нива на диоксин при свободно отглежданите 
пилета се прилага следното европейско законодателство. . Максималните равнища на 
диоксин и обща стойност диоксини и диоксиноподобни PCB са установени от 
Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за определяне 
на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните1. За 
пилешкото месо максималното равнище е 1,75 picogram2 WHO-TEQ3/g мазнини за 
диоксините и 3.0 picogram WHO-TEQ/g мазнини за общата стойност диоксини и 
диоксиноподобни PCB. В случай на превишаване на максималните равнища не е 
разрешено пускането на пилетата и пилешкото месо на пазара за консумация от човека. 
Нивата за предприемане на действие за диоксини и диоксиноподобни PCB в храната са 
определени от Препоръка на Комисията 2011/516/ЕС от 23 август 2011 г. за намаляване 
на наличието на диоксини, фурани и ПХБ във фуражите и храните 4 с цел насърчаване 
на проактивния подход за намаляване на оксини и диоксиноподобни PCB в храната . 
Тези нива за предприемане на действие са инструмент за компетентните органи и 
операторите с цел посочване на случаите, при които е целесъобразно да се 
идентифицира източник на замърсяване и да се предприемат мерки за неговото 
намалямане или премахване. Нивото за предприемане на действие за пилешкото месо е
1.25 picogram WHO-TEQ/g мазнини за диоксините и  0.75 picogram WHO-TEQ/kg 
мазнини за диоксиноподобни PCB. 

Също така се предвижда държавите членки да информират Комисията и другите 
държави членки за констатациите си, резултатите от извършените проучвания и 
мерките, предприети за ограничаване или премахване на източника на замърсяване.
Комисията не е получавала никаква информация относно несъответстващи нива на 
диоксини и на диоксиноподобни PCB при свободно отглежданите пилета в региона на 
Фриули или относно резултатите от проучвания, предприети вследствие на 
превишаването на нивото за предприемане на действия. 

Заключение
По отношение на спазването на законодателството в областта на околната среда 
Комисията не установи до настоящия момент конкретно нарушение на посочените 
директиви и следователно не предприе действия.  

По отношение на констатираното несъответствие на свободно отглежданите пилета с 
максималните равнища на диоксин и на диоксиноподобни PCB, Комисията ще поиска 
от компетентните италиански органи да я информират относно установените факти във 
връзка с равнищата на диоксин и на диоксиноподобни PCB при свободно отглежданите 
пилета във Фриули (Италия). Също така, в случай че се констатира несъответствие, от 
компетентните италиански органи ще се поиска да докладват относно предприетите 
проучвания и мерки, за да гарантират, че неотговарящите на стандартите свободно 
отглеждани пилета не се предлагат на пазара за консумация от страна на човека, и 
относно мерките, предприети, за да се избегне или намали в бъдеще замърсяването и за 
                                               
1 OВ L364, 20.12.2006 г., стр. 5.
2 Picogram = 10-12 gram = 0.000000000001 gram.
3 WHO-TEQ = Word Health Organisation (WHO) toxic equivalent using the WHO-toxic equivalency 
factors(WHO-TEFs).
4 OВ L218, 24.8.2011 г., стр. 23.
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опазване на общественото здраве.


