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Tárgy: Fabiano Filippin olasz állampolgár által benyújtott 1223/2011. számú, négy 
aláírást tartalmazó petíció az olaszországi Friuliban a szabadon tartott 
háziállatokban mért, a megengedettnél magasabb dioxintartalomról

1. A petíció összefoglalása

A petíció kifejti, hogy a Friuliban található magnanói ipari negyedben magas dioxinértékek 
tapasztalhatók.

A területen szabadon nevelt egyik csirkén végzett vizsgálatok az 1881/2006/EK rendeletben 
meghatározott felső határértéket meghaladó értékeket mutattak ki.

A maniagói ipari negyedben számos különösen szennyező gyár található. Az egész környező 
térségben vegyszerszagú, fekete lerakódás figyelhető meg a gépkocsikon, a házakon, a fákon 
és a megművelt földterületeken.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A lakóövezet közelében 60 létesítménnyel rendelkező ipari területre a következő uniós 
környezetvédelmi jogszabályok vonatkoznak.

A hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-i 2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi 
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irányelv1, valamint a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 

2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 hulladék-együttégető 
művek meglétét írja elő az összes vonatkozó szennyezőanyag, köztük a dioxinok kibocsátási 
határértékeit tartalmazó engedély megszerzéséhez. (Mindkét irányelv 2014. január 6-ig van 
érvényben, utána az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv3 lesz teljes mértékben alkalmazandó.)

A 2008/1/EK és a jövőbeni 2010/75/EU irányelvek engedélyezési folyamatai nem 
támasztanak meghatározott követelményeket az ipari létesítmények, valamint a különös 
figyelmet igénylő területek vagy épületek (pl. iskolák) közötti biztonságos távolsággal 
szemben.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 
96/82/EK Seveso II irányelv4 – amely olyan létesítményekre vonatkozik, ahol bizonyos 
mennyiségben jelen vannak veszélyes anyagok – nem ír elő előzetes engedélyezési 
folyamatot, hanem elvárja a létesítményektől, hogy bizonyos, többek között a szóban forgó 
anyagok természetére és mennyiségére, valamint a meghozott biztonsági üzemeltetési 
intézkedésekre vonatkozó információkkal lássák el az illetékes hatóságokat Ha ezek az 
intézkedések hiányosak, a létesítmény használata vagy használatba vétele tilos.

Továbbá az irányelvnek a földhasználat tervezéséről szóló 12. cikke szerint a tagállamoknak 
kell biztosítaniuk, hogy földhasználati politikájuk hosszú távon figyelembe veszi annak 
szükségességét, hogy megfelelő legyen a távolság az irányelvben meghatározott 
létesítmények, valamint a közterületek és középületek, pl. iskolák között. Továbbá meglévő 
létesítmények esetében arról is gondoskodik az irányelv, hogy a földhasználat-tervezési 
politikák figyelembe veszik az 5. cikkel összhangban lévő további technikai intézkedések 
szükségességét az emberekre gyakorolt kockázat csökkentése érdekében.

Végezetül, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló, 2011/92/EGK tanácsi irányelv (KHV-irányelv)5 is alkalmazható lehet. A nem 
veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló hulladéklerakók esetében a tagállamoknak 
vizsgálat (ún. screening) során meg kell állapítaniuk, hogy – figyelembe véve az irányelv III. 
mellékletének kritériumait, azaz a projekt helyét, típusát és várható kihatásait – lehet-e a 
projekteknek jelentős hatása.

A szabadon nevelt csirkékben kimutatott magas dioxintartalom esetében a következő uniós 
jogszabály alkalmazandó. Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső
határértékeinek meghatározásáról szóló, 2006. december 19-i 1881/2006/EK bizottsági 
rendeletben6 állapították meg a dioxinok jelenlétének, mennyiségének és a dioxin jellegű

                                               
1 HL L 322., 2000.12.28., 91. o.
2 HL L 334., 2010.12.17., 17. o.
3 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
4 HL L 10., 1997.1.14., 13. o. 
5 HL L 26., 2012.1.28., 1. o.
6 HL L 364., 2006.12.20., 5. o.
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PCB-k felső határértékét. Csirkehús esetében a dioxinokra 1,75 pikogramm1 WHO-TEQ2/g 
zsír, a dioxinok mennyiségére és a dioxin jellegű PCB-kre pedig 3,0 pikogramm WHO-
TEQ/g zsír vonatkozik. E felső határértékek túllépése esetén a csirkék, valamint a csirkehús 
nem kerülhetnek az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek piacára. 
Az élelmiszerekben található dioxinok és dioxin jellegű PCB-k beavatkozási szintjét a 
takarmányokban és élelmiszerekben előforduló dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről 
szóló 2011. augusztus 23-i 2011/516/EU bizottsági ajánlás3 határozta meg azért, hogy az 
élelmiszerekben előforduló dioxinok és dioxin jellegű PCB-k csökkentését célzó proaktív 
megközelítésre ösztönözzenek.
 Ezek a beavatkozási szintek eszközül szolgálnak az illetékes hatóságok és a gazdasági 
szereplők számára, mivel segítségükkel fel lehet hívni a figyelmet azokra az esetekre, 
amelyekben indokolt azonosítani a szennyezés forrását, és a forrás csökkentését vagy 
megszüntetését célzó intézkedéseket hozni. Ez a beavatkozási szint a csirkehúsban található 
dioxin esetében 1,25 pikogramm WHO-TEQ/g zsír, és 0,75 pikogramm WHO-TEQ/kg zsír 
dioxin jellegű PCB-k esetében. Továbbá a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot és 
más tagállamokat megállapításaikról, a vizsgálatok eredményeiről és a szennyezés forrásának 
csökkentését vagy megszüntetését célzó intézkedésekről. A Bizottság még nem kapott 
információt a Friuli környékén szabadon nevelt csirkékben előforduló dioxinok és dioxin 
jellegű PCB-k nem megfelelő szintjéről, vagy azon vizsgálatok eredményeiről, amelyekre a 
beavatkozási szintek túllépését követően került volna sor.

Következtetés

Ami a környezetvédelmi jogszabálynak való megfelelést illeti, a Bizottság eddig még nem 
szembesült a fentebb említett irányelvek konkrét megszegésével, ezért nem is tett 
intézkedéseket. 

Ami a szabadon nevelt csirkéknek a dioxinok és a dioxin jellegű PCB-k felső határértékével 
való nem megfeleléséről szóló megállapításokat illeti, a Bizottság kérni fogja az illetékes 
olasz hatóságokat, hogy tájékoztassák a Bizottságot az olasz Friuli környékén szabadon nevelt 
csirkékben található dioxin és a dioxin jellegű PCB szintjére vonatkozó eredményekről. 
Továbbá nem megfelelő megállapítások esetében felkérik az illetékes olasz hatóságokat, hogy 
tegyenek jelentést azokról a vizsgálatokról és intézkedésekről, amelyeket azért hoztak, hogy 
biztosítsák, hogy a szabályoknak nem megfelelően szabadon nevelt csirkék nem kerülnek az 
emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek piacára, valamint jelentsenek azokról az 
intézkedésekről is, amelyeket azért hoztak, hogy elkerüljék vagy csökkentsék a szennyezést a 
jövőben az emberek egészségének védelme érdekében.

                                               
1 Pikogramm = 10-12 gramm = 0,000000000001 gramm.
2 WHO-TEQ = Egészségügyi Világszervezet (WHO) toxicitási egyenérték (TEQ), amely a WHO toxicitási 
egyenérték-tényezőjét (TEF) használja (WHO-TEF-ek).
3 HL L 218., 2011.8.24., 23. o.


