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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1223/11 του Fabiano Filippin, ιταλικής ιθαγένειας, φέρουσα 4 
υπογραφές, σχετικά με την παρουσία ασυνήθιστων ποσοστών διοξίνης σε 
ζώα ελευθέρας βοσκής στο Friuli (Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά επισημαίνει την παρουσία υψηλών τιμών διοξίνης στη βιομηχανική περιοχή 
Magnago του Friuli.

Αναλύσεις που διενεργήθηκαν σε ένα κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής της περιοχής δείχνουν 
ανώτατα επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006.

Η βιομηχανική περιοχή του Maniago χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών ιδιαιτέρως 
ρυπογόνων εργοστασίων. Ολόκληρη η γύρω περιοχή πλήττεται από ασυνήθιστα ιζήματα 
μαύρου ύδατος χημικής οσμής, τα οποία είναι ορατά σε αυτοκίνητα, σπίτια, δέντρα και 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Όσον αφορά βιομηχανική ζώνη 60 περίπου μονάδων που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή, 
εφαρμόζεται η εξής νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον:

Η οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 



PE492.733v01-00 2/3 CM\907479EL.doc

EL

Δεκεμβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων1 και η οδηγία 2008/1/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης2 απαιτούν οι μονάδες (συν)αποτέφρωσης 
αποβλήτων να έχουν άδεια που να ορίζει τις οριακές τιμές εκπομπής όλων των σχετικών 
ρυπογόνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της διοξίνης (αμφότερες οι οδηγίες ισχύουν έως 
την 6η Ιανουαρίου 2014, όπου η οδηγία 2010/75/ΕΕ3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών θα τεθεί σε πλήρη 
εφαρμογή).

Η διαδικασία χορήγησης άδειας σύμφωνα με την οδηγία 2008/1/ΕΚ και με την μελλοντικά 
εφαρμόσιμη οδηγία 2010/75/ΕΕ δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους σχετικά με 
αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των βιομηχανικών μονάδων και κτιρίων ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος, όπως είναι τα σχολεία.

Η οδηγία Seveso II 96/82/ΕΚ4 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, η οποία ισχύει για μονάδες όπου υπάρχουν επικίνδυνες 
ουσίες σε συγκεκριμένες ποσότητες, δεν προβλέπει προηγούμενη διαδικασία χορήγησης 
άδειας αλλά απαιτεί οι μονάδες να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές ορισμένες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένης της φύσης και ποσότητας των ουσιών που χρησιμοποιούνται και τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διαχείρισης της ασφάλειας. Εάν τα μέτρα αυτά θεωρηθούν 
σαφώς ανεπαρκή, η λειτουργία ή η έναρξη λειτουργίας της μονάδας πρέπει να απαγορευτεί.

Επιπλέον, το άρθρο 12 της οδηγίας για τον σχεδιασμό χρήσεων γης, προβλέπει ότι τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η πολιτική τους για τη χρήση γης να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να 
διατηρούνται, μακροπρόθεσμα, οι δέουσες αποστάσεις μεταξύ μονάδων που ορίζει η εν λόγω 
οδηγία και των περιοχών δημόσιας χρήσης, όπως είναι τα σχολεία. Επίσης προβλέπει ότι 
στην περίπτωση υφιστάμενων μονάδων, η πολιτική σχεδιασμού χρήσης γης θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την ανάγκη συμπληρωματικών τεχνικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 5, 
ώστε να μην αυξάνονται οι κίνδυνοι για το κοινό.

Τέλος, εφαρμόζεται η οδηγία 2011/92/ΕΕ5 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ). Για χώρους ταφής μη 
επικίνδυνων αποβλήτων, οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να κρίνουν, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας που ονομάζεται «screening» (έλεγχος), το ενδεχόμενο σημαντικών επιπτώσεων 
του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας (χωροθέτηση 
του έργου, τύπο του έργου και αναμενόμενες επιπτώσεις).

Σχετικά με τα στοιχεία αυξημένων επιπέδων διοξίνης σε κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής, 
                                               
1 ΕΕ L322 της 28.12.2000, σ. 91.
2 ΕΕ L24 της 29.1.08, σ. 8.
3 ΕΕ L334 της 17.12.10, σ. 17.
4 ΕΕ L10 της 14.1.1997, σ. 13.
5 ΕΕ L26 της 28.1.12, σ. 1.
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εφαρμόζεται η εξής νομοθεσία: Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τις διοξίνες και για το 
άθροισμα των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB ορίζονται από τον κανονισμό 
(EΚ) 1881/2006 της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων 
για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα1. Για το κρέας κοτόπουλων το 
μέγιστο επίπεδο είναι 1,75 πικογραμμάρια2 (pg) WHO-THEQ3 ανά γραμμάριο (g) λίπους για 
διοξίνες και 3 pc WHO-TEQ/g λίπους για το άθροισμα των διοξινών και των παρόμοιων με 
τις διοξίνες PCB. Σε περίπτωση υπέρβασης των μέγιστων αυτών επιπέδων, τα κοτόπουλα και 
το κρέας των κοτόπουλων απαγορεύεται να μεταφερθεί στην αγορά για ανθρώπινη 
κατανάλωση. Τα επίπεδα δράσης για διοξίνες και παρόμοιες με τις διοξίνες PCB στα τρόφιμα 
καθορίζονται από την Σύσταση της Επιτροπής 2011/516/ΕΕ της 23ης Αυγούστου 2011 για τη 
μείωση της παρουσίας διοξινών, φουρανίων και πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCB) στις 
ζωοτροφές και στα τρόφιμα4 με σκοπό την προώθηση προληπτικής προσέγγισης για τη 
μείωση διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες  PCB στα τρόφιμα. Τα εν λόγω επίπεδα 
δράσης αποτελούν αναφορά για τις αρμόδιες αρχές και επιχειρήσεις, για την επισήμανση των 
περιπτώσεων στις οποίες είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί η πηγή μόλυνσης και να ληφθούν 
μέτρα για τη μείωση ή την εξάλειψή της. Το επίπεδο δράσης για κρέας κοτόπουλου είναι 1,25 
pg WHO-TEQ/g λίπος για διοξίνες και 0,75 pc WHO-TEQ/kg λίπος για παρόμοιες με τις 
διοξίνες PCB. 
Επίσης προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη σχετικά με τα ευρήματα, τα αποτελέσματα των ερευνών τους και τα μέτρα που
έχουν λάβει για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης. Η Επιτροπή δεν έλαβε 
πληροφορίες σχετικά με μη επιτρεπόμενα επίπεδα διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες 
PCB σε κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής στην περιοχή Friuli, ούτε σχετικά με τα πορίσματα των
ερευνών που θα έπρεπε να είχαν διεξαχθεί για την υπέρβαση του επίπεδου δράσης.

Συμπέρασμα

Όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία για το περιβάλλον, η Επιτροπή δεν 
αντιμετώπισε συγκεκριμένη παραβίαση των εν λόγω οδηγιών έως σήμερα και άρα δεν έχει 
αναλάβει δράση. 

Σχετικά με τη διαπίστωση ευρήματα μη συμμόρφωσης των κοτόπουλων ελευθέρας βοσκής 
προς τα μέγιστα επίπεδα διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, η Επιτροπή θα ζητήσει 
από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές να διαβιβάσουν στην Επιτροπή τα ευρήματα σχετικά με το 
επίπεδο διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής 
στην περιοχή Friuli της Ιταλίας. Επιπλέον, σε περίπτωση τιμών που δεν συμμορφώνονται, θα 
ζητηθεί από τις ιταλικές αρχές η σύνταξη έκθεσης σχετικά με τις έρευνες και τα μέτρα που 
λήφθηκαν για να διασφαλιστεί ότι κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής που δεν συμμορφώνονται 
δεν μεταφέρθηκαν στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και σχετικά με τα μέτρα 
που λήφθηκαν για την αποφυγή ή μείωση της μόλυνσης στο μέλλον με σκοπό την προστασία 
της δημόσιας υγείας.

                                               
1 ΕΕ L364 της 20.12.06, σ. 5.
2 Πικογραμμάριο = 10-12 γραμμάρια = 0.000000000001 γραμμάρια.
3 WHO-TEQ = ισοδύναμη τοξικότητα όπως την ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Word Health 
Organisation), σύμφωνα με τους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (WHO-TEFs).
4 ΕΕ L218 της 24.8.11, σ. 23.


