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1. Sammendrag

Andragendet gør opmærksom på det høje dioxinniveau i industriområdet Maniago i Friuli.

Analyser af en fritgående kylling, som er opdrættet i området, viste højere 
maksimalgrænseværdier end de grænseværdier, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1881/2006.

Industriområdet Maniago omfatter flere meget forurenende fabrikker. I hele det 
omkringliggende område kan man konstatere unormale sorte aflejringer, som lugter af 
kemikalier og er synlige på biler, huse, træer og dyrket jord.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

I betragtning af, at der ligger en industrizone med omkring 60 virksomheder i nabolaget til et 
boligkvarter, finder følgende EU-miljølovgivning anvendelse.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af 
affald1 sammen med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 
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om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1 kræver, at virksomheder til 
(med-)forbrænding af affald opnår en tilladelse, der indeholder grænseemissionsværdier for 
alle relevante forurenende stoffer, herunder dioxiner (begge direktiver er i kraft indtil den 6. 
januar 2014, hvorefter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU2 af 24. november 
2010 om industrielle emissioner finder anvendelse i fuld udstrækning).

Godkendelsesproceduren i henhold til direktiv 2008/1/EF og i det fremtidige direktiv 
2010/75/EU omfatter ikke særlige krav til sikkerhedsafstande mellem industrivirksomheder 
og områder eller bygninger til et bestemt formål, som f.eks. skoler.

Seveso II-direktivet 96/82/EF3 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, 
som finder anvendelse for anlæg, hvor der findes farlige stoffer i visse mængder, indeholder 
ikke bestemmelser om en forudgående godkendelsesprocedure men kræver, at 
virksomhederne forelægger visse oplysninger for de relevante myndigheder, herunder om de 
stoffers art og mængde, der håndteres, og om de foranstaltninger til sikkerhedsledelse, der 
træffes. Hvis disse foranstaltninger anses for at være særdeles mangelfulde, skal der udstedes 
forbud mod virksomhedens drift eller ibrugtagning. 

I artikel 12 i direktivet, der vedrører fysisk planlægning, fastlægges der endvidere 
bestemmelse om, at medlemsstaterne sørger for, at der i deres fysiske planlægningspolitik 
tages hensyn til behovet for på lang sigt at opretholde passende afstand mellem virksomheder 
omfattet af dette direktiv og bygninger og områder med offentlig adgang, som f.eks. skoler. 
Den indeholder også bestemmelse om, at der inden for den fysiske planlægningspolitik i 
tilfælde af eksisterende virksomheder tages højde for behovet for supplerende tekniske 
foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 5, for derved at undgå at forøge risikoen for 
mennesker.

Endelig kan Rådets direktiv 2011/92/EU4 om vurdering af visse projekters indvirkning på 
miljøet (VVM-direktivet) måske finde anvendelse. Medlemsstaternes myndigheder skal i 
forbindelse med deponeringsanlæg for ikke-farligt affald ved hjælp af den såkaldte 
”screeningprocedure” afgøre, om det er sandsynligt, at projekterne vil få omfattende følger, 
idet der tages hensyn til kriterierne i direktivets bilag III (dvs. projekters placering, projekters 
karakteristika og den potentielle miljøpåvirkning).

Hvad angår resultaterne af de høje dioxinniveauer i fritgående kyllinger, finder følgende EU-
lovgivning anvendelse. Der er blevet fastsat grænseværdier for tilstedeværelsen af dioxiner og 
summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er i Kommissionens forordning (EF) nr. 
1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende 
stoffer i fødevarer5. For kyllingekød er indgrebsværdien 1,756 picogram WTO-TEQ7/g fedt 
for dioxiner og 3,0 picogram WHO-TEQ/g fedt for summen af dioxiner og dioxinlignende 
PCB'er. I tilfælde af at disse grænseværdier overskrides, er det forbudt at markedsføre 
                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
2 EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.
3 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.
4 EFT L 26 af 18.1.2012, s. 1
5 EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.
6 Picogram = 10-12 gram = 0.000000000001 gram.
7 WHO-TEQ = Verdenssundhedsorganisationens (WHO) toksicitetsækvivalent under anvendelse af WHO-TEF 
(toksicitetsækvivalensfaktorer).
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kyllinger og kyllingekød bestemt til konsum. Ved Kommissionens henstilling 2011/516/EU af 
23. august 2011 om reduktion af forekomsten af dioxiner, furaner og PCB'er i foderstoffer og 
fødevarer1 er der fastsat indgrebsværdier for dioxiner og dioxinlignende PCB'er i fødevarer 
for at anspore til en proaktiv fremgangsmåde, der skal reducere forekomsten af dioxiner og 
dioxinlignende PCB'er i fødevarer.   Sådanne indgrebsværdier er et redskab, som de 
kompetente myndigheder og virksomhedslederne kan anvende til at fremhæve de tilfælde, 
hvor det er relevant at identificere en forureningskilde, og til at træffe foranstaltninger, der 
reducerer eller fjerner den. For kyllingekød er indgrebsværdien 1,25 picogram WTO-TEQ/g 
fedt for dioxiner og 0,75 picogram WHO-TEQ/g fedt for dioxinlignende PCB'er. 

Der er endvidere fastsat bestemmelser om, at medlemsstaterne bør underrette Kommissionen 
og de øvrige medlemsstaterne om resultaterne af deres undersøgelser og om de 
foranstaltninger, de har truffet for at mindske eller fjerne forureningskilden. Kommissionen 
har endnu ikke modtaget oplysninger om, at der er tale om overskredne grænseværdier, for så 
vidt angår dioxiner og dioxinlignende PCB'er i fritgående kyllinger i Friuli-området, eller om 
resultaterne af de undersøgelser, som ville være blevet foretaget i tilknytning til en 
overskridelse af indgrebsværdien.

Konklusion
Hvad angår overholdelsen af miljølovgivningen har Kommissionen indtil nu ikke konstateret 
nogen konkret overtrædelse af de ovennævnte direktiver, og derfor har den ikke foretaget 
indgreb. 

Med hensyn til overskridelse af grænseværdierne for dioxiner og dioxinlignende PCB'er i 
fritgående kyllinger agter Kommissionen at anmode de ansvarlige italienske myndigheder om 
at forelægge den resultaterne af undersøgelserne af værdierne af dioxiner og dioxinlignende 
PCB’er i fritgående kyllinger i Friuli-regionen i Italien. Endvidere vil de ansvarlige italienske 
myndigheder i tilfælde af, at der konstateres overtrædelser, blive anmodet om at aflægge 
beretning om de undersøgelser og foranstaltninger, der er blevet truffet for at sikre, at 
fritgående kyllinger, hvor grænseværdien er overskredet, ikke markedsføres til konsum, og 
om de foranstaltninger, der er truffet for at undgå eller mindske forureningen i fremtiden med 
henblik på at beskytte folkesundheden. 

                                               
1 EUT L 218 af 24.8.2011, s. 23.


