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1. Peticijos santrauka

Peticijoje nurodoma, kad Maniago pramoninėje zonoje Friulyje rasti dideli dioksino kiekiai.

Ištyrus šioje zonoje natūraliomis sąlygomis išaugintą viščiuką, paaiškėjo, kad dioksino kiekis 
jame viršija Reglamente (EB) Nr. 1881/2006 nustatytas maksimalias normas.

Maniago pramoninėje zonoje yra keletas ypač taršių gamyklų. Visoje aplinkinėje teritorijoje 
susidarė neįprastų juodos spalvos nuosėdų, skleidžiančių cheminį kvapą ir matomų ant 
automobilių, namų, medžių bei dirbamos žemės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Atsižvelgiant į tai, kad gyvenamojo rajono kaimynystėje įsikūrusioje pramonės zonoje yra 
maždaug 60 įmonių, taikomi toliau nurodyti ES aplinkos apsaugos teisės aktai.

2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB dėl atliekų 
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deginimo1 ir 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl 

taršos integruotos prevencijos ir kontrolės2, pagal kurias reikalaujama, kad atliekų deginimo 
įmonės gautų leidimus su nurodytomis išmetamų teršalų ribinėmis vertėmis visoms taršos 
medžiagoms, įskaitant dioksinus (abi direktyvos galioja iki 2014 m. sausio 6 d., o vėliau 
įsigalios 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES3 dėl 
pramoninių išmetamų teršalų).

Leidimų išdavimo procedūra pagal Direktyvą 2008/1/EB ir būsimoje direktyvoje 2010/75/ES 
neapima jokių konkrečių reikalavimų, susijusių su saugos atstumais tarp pramonės įmonių ir 
specialios paskirties teritorijų ar pastatų, pavyzdžiui, mokyklų.

Seveso II direktyva 96/82/EB4 dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų 
pavojaus kontrolės, taikoma įmonėms, kur naudojami tam tikri kiekiai pavojingų medžiagų, 
nenumato jokios išankstinės leidimų išdavimo tvarkos, tačiau reikalauja, kad įmonės pateiktų 
atitinkamoms institucijoms tam tikrą informaciją, įskaitant medžiagų su kuriomis dirbama 
pobūdį ir kiekį bei numatomas saugos valdymo priemones. Jei šios priemonės vertinamos 
kaip turinčios rimtų trūkumų, įmonės veikla gali buti draudžiama.

Be to, šios direktyvos 12 straipsnyje dėl žemėtvarkos numatyta, kad valstybės narės užtikrina, 
kad jų žemės naudojimo politika atsižvelgia į poreikį, ilgalaikėje perspektyvoje, išlaikyti 
tinkamus atstumus tarp objektų, kuriems taikoma ši direktyva, ir viešojo naudojimo srities 
pastatų, pavyzdžiui, mokyklų. Joje taip pat numatoma, kad esamų objektų atveju žemėtvarkos 
politikoje atsižvelgiama į papildomus techninių priemonių poreikius pagal 5 straipsnį, kad 
nebūtų padidintas žmonėms keliamas pavojus.

Galiausiai, gali būti taikoma 2011/92/ES5 direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV direktyva). Rengdamos nepavojingų atliekų 
sąvartynų projektus, valstybių narių valdžios institucijos turi nustatyti pagal vadinamą 
„atrankos“ procedūrą, ar projektai gali daryti reikšmingą poveikį, atsižvelgiant į direktyvos III 
priede nustatytus kriterijus (t. y. projekto vietą, tipą ir laukiamą poveikį).

Nustaèius padidëjusià dioksinø koncentracijà laisvai auginamuose broileriuose , taikomi 
toliau nurodyti ES teisës aktai. Didžiausios leistinos dioksinø koncentracijos bei bendros 
dioksinø ir dioksinø tipo PCB koncentracijos buvo nustatytos 2006 m. gruodžio 19 d. 
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1881/2006, nustatanèiu didžiausias leistinas tam tikrø teršalø 
maisto produktuose koncentracijas6. Didžiausia leistina dioksinø koncentracija vištienoje yra 

                                               
1 OL L 322, 2000 12 28, p. 91.
2 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
3 OL L 334, 2010 12 17, p. 17.
4 OL L 10, 1997 1 14, p. 13.
5 OL L 26, 2012 1 28, p. 1.
6 OL L 364, 2006 12 20, p. 5.
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1,75 pg1 PSO-TEQ2/g riebalø ir dioksinø ir dioksinø tipo PCB yra 3 pg PSO-TEQ/g riebalø. 
Viršijus šias didžiausias leistinas koncentracijas, broileriø mësa ir vištiena negali bûti 
teikiama á rinkà. Dioksinø ir dioksinø tipo PCB veikimo koncentracijos maisto produktuose 
buvo nustatytos 2011 m. rugpjûèio 23 d. Komisijos rekomendacijoje 2011/516/ES dël 
dioksinø, furanø ir PCB pašaruose ir maisto produktuose mažinimo3 skatinant imtis 
iniciatyvos mažinti dioksinø ir dioksinø tipo PCB buvimà maisto produktuose. Šis lygis, kurá 
pasiekus imamasi priemoniø, – priemonë kompetentingoms institucijoms ir ûkio subjektams, 
padedanti atkreipti dëmesá á atvejus, kai svarbu nustatyti taršos šaltiná bei imtis priemoniø jà 
sumažinti ar pašalinti. Veiksmø lygmuo vištienos mësai yra 1,25 pg PSO-TEQ g riebalø 
dioksinø atveju ir 0,75 pg PSO-TEQ/kg riebalø dioksinø tipo PCB atveju. 

Be to, numatyta, kad valstybės narės turėtų pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
savo išvadas, savo tyrimų rezultatus ir priemones, kurių buvo imtasi siekiant sumažinti arba 
pašalinti taršos šaltinį. Komisija negavo jokios informacijos dėl dioksinų ir dioksinų tipo 
PCB koncentracijos reikalavimų neatitikimų ganykliniams viščiukams Friuli vietovėje arba 
tyrimų, kurių buvo imtasi veiksmų dėl koncentracijos lygio viršijimo, rezultatų.

Išvada

Aplinkosaugos teisės aktų laikymosi klausimu Komisija iki šiol nebuvo susidūrusi su 
konkrečiu minėtų direktyvų pažeidimu, todėl nesiėmė jokių veiksmų. 

Duomenų, rodančių, kad nesilaikoma laisvai auginamuose broileriuose nustatytų didžiausių 
leistinų dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracijų, klausimu Komisija prašys 
kompetentingos Italijos valdžios institucijos pranešti Komisijai duomenis apie dioksinų ir 
dioksinų tipo PCB koncentracijas laisvai auginamuose broileriuose Friuli regiono (Italija). Be 
to, jei bus duomenų apie neatitikimą, kompetentingos Italijos valdžios institucijos bus 
prašoma pranešti apie tyrimo rezultatus ir priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad 
reikalavimų neatitinkantys laisvai auginami broileriai nebūtų pateikiami į rinką žmonėms 
vartoti, ir apie priemones, kurių imtasi sumažinti ar išvengti ateityje užteršimo lygį ateityje ir 
apsaugoti visuomenės sveikatą.

                                               
1 pg = pikogramas = 10-12 gramas = 0.000000000001 gramas
2 PSO-TEQ = Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) toksinis ekvivalentas ir PSO – toksinio ekvivalento 
koeficientai (PSO-TEF).
3 OL L 218, 2011 8 24, p. 23.


