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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1223/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Fabiano 
Filippin un kam pievienoti 4 paraksti, par pārmērīgu dioksīna saturu brīvās 
turēšanas apstākļos Friuli (Itālija) audzētu dzīvnieku organismā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā norādīts, ka Friuli reģiona Maniago rūpniecības zonā ir augsts dioksīna līmenis.

Šajā teritorijā brīvās turēšanas apstākļos audzētu vistu analīzes uzrādīja maksimālo dioksīna 
līmeni, kas pārsniedz Regulā (EK) Nr. 1881/2006 noteikto līmeni.

Maniago rūpnieciskajā zonā ir vairākas rūpnīcas, kas rada lielu piesārņojumu. Visa apkārtējā 
teritorija ir pārklāta ar savādām melnām nogulsnēm, kas ož pēc ķimikālijām un kas nosēžas uz 
automobiļiem, mājām, kokiem un apstrādātas zemes.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Saistībā ar rūpnieciskās zonas ar aptuveni 60 objektiem atrašanos dzīvojamās zonas tuvumā 
tiek piemēroti šādi ES vides tiesību akti.

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 4. decembra Direktīvā 2000/76/EK par atkritumu 
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sadedzināšanu1 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīvā 
2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli2 noteikts, ka atkritumu 
sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtām ir jāsaņem atļauja ar visu attiecīgo 
piesārņotājvielu, tostarp dioksīnu, emisiju robežvērtībām (abas direktīvas ir spēkā līdz 
2014. gada 6. janvārim, pēc tam pilnībā stāsies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES3 par rūpnieciskajām emisijām).

Saskaņā ar Direktīvu 2008/1/EK un gaidāmo Direktīvu 2010/75/ES atļauju izsniegšanas 
procedūrā nav noteiktas īpašas prasības attiecībā uz drošības attālumu starp rūpnieciskiem 
uzņēmumiem un sabiedriskām teritorijām vai ēkām, tādām kā skolas.

Seveso II direktīva 96/82/EK4 par tādu smagu negadījumu briesmu novēršanu, kuros 
iesaistītas bīstamas vielas, kas attiecas uz uzņēmumiem, kuros bīstamās vielas atrodas 
noteiktajos daudzumos, neparedz iepriekšējo atļauju procedūru, bet nosaka, ka uzņēmumiem 
ir jāsniedz noteikta informācija attiecīgām varas iestādēm, tostarp par vielu veidu un apjomu 
un veiktajiem drošības vadības pasākumiem. Ja šiem pasākumiem ir nopietni trūkumi, tad ir 
jāaizliedz izmantot vai nodot ekspluatācijā šādus uzņēmumus.

Šīs direktīvas 12. pantā par zemes izmantošanas plānošanu ir noteikts, ka dalībvalstis gādā par 
to, lai zemes izmantošanas politikā būtu ilgtermiņā paredzēts, ka ir jāsaglabā pietiekams 
atstatums starp uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, un sabiedriskām ēkām un 
teritorijām, tādām kā skolas. Attiecībā uz jau uzceltiem uzņēmumiem pants nosaka, ka zemes 
izmantošanas plānošanas politikā ir jāņem vērā vajadzība veikt papildu tehniskus pasākumus 
saskaņā ar 5. pantu, lai nepalielinātos cilvēku apdraudējums.

Visbeidzot, šajā gadījumā varētu piemērot Direktīvu 2011/92/ES5 par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN direktīva). Nebīstamo atkritumu poligonu 
gadījumā dalībvalstu varas iestādes, ņemot vērā direktīvas III pielikumā norādītos kritērijus 
(t. i., projekta atrašanās vietu un veidu un paredzamo ietekmi) izvērtēšanas procedūrā nosaka, 
vai šie projekti varētu radīt būtiskas sekas.

Attiecībā uz paaugstinātu dioksīnu saturu brīvās turēšanas apstākļos audzētās vistās ir 
piemērojami šādi ES tiesību akti. Dioksīnu klātbūtnes un dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB 
summas maksimālo līmeni regulē Komisijas 2006. gada 19. decembra Regula (EK) 
Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju 
pārtikas produktos6. Vistas gaļas maksimālais dioksīnu līmenis ir 1,75 pikogrami7 PTO-TEQ8

                                               
1 OV L 322, 28.12.2000., 91. lpp.
2 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
3 OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.
4 OV L 10, 14.1.1997, 13. lpp.
5 OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp.
6 OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.
7 Pikograms = 10-12 grami = 0.000000000001 grami.
8 PTO-TEQ = Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) noteiktais toksiskuma ekvivalents, izmantojot PVO 
toksiskuma ekvivalences koeficientus (WHO-TEF).
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uz gramu tauku, bet dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summas — 3 pikogrami PTO-TEQ 
uz gramu tauku. Ja šie maksimālie līmeņi tiek pārsniegti, tad šādas vistas un vistas gaļu ir 
aizliegts laist tirgū lietošanai uzturā. Intervences līmeņi dioksīniem un dioksīniem līdzīgajiem 
PHB pārtikā ir noteikti Komisijas 2011. gada 23. augusta Ieteikumā 2011/516/ES par 
dioksīnu, furānu un polihlorbifenilu (PHB) klātbūtnes samazināšanu dzīvnieku barībā un 
pārtikā1, lai rosinātu aktīvu pieeju dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB līmeņa samazināšanai 
pārtikā. Kompetentās iestādes un uzņēmēji izmanto šos intervences līmeņus, lai pievērstu 
uzmanību gadījumiem, kad būtu ieteicams identificēt piesārņojuma avotu un veikt pasākumus 
tā mazināšanai vai likvidēšanai. Intervences līmenis vistas gaļai ir 1,25 pikogrami PTO-TEQ 
uz gramu tauku dioksīniem un 0,75 pikogrami PTO-TEQ uz kilogramu tauku dioksīniem 
līdzīgajiem PHB. 

Bez tam ir noteikts, ka dalībvalstīm būtu jāinformē Komisija un pārējās dalībvalstis par 
saviem konstatējumiem, izpētes rezultātiem un pasākumiem, kas veikti piesārņojuma avota 
mazināšanai vai likvidēšanai. Komisija nav saņēmusi nekādu informāciju par neatbilstošu 
dioksīnu vai dioksīniem līdzīgo PHB līmeni brīvās turēšanas apstākļos audzētās vistās Friuli 
teritorijā vai ar intervences līmeņu pārsniegšanu saistīto pārbaužu rezultātiem.

Secinājums
Attiecībā uz vides tiesību aktu ievērošanu, Komisija līdz šim nav konstatējusi nevienu 
konkrētu šo direktīvu pārkāpumu un tādēļ nav veikusi nekādas darbības. 

Attiecībā uz konstatēto dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB maksimālo līmeņu neatbilstību 
brīvās turēšanas apstākļos audzētās vistās, Komisija lūgs kompetentās Itālijas iestādes 
informēt to par dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB līmeni brīvās turēšanas apstākļos 
audzētās vistās Friuli reģionā (Itālijā).  Ja rezultāti nebūs atbilstoši, tad kompetentajām Itālijas 
iestādēm tiks pieprasīts sniegt ziņojumu par pārbaudēm sakarā ar šo jautājumu un 
pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu, ka neatbilstošas brīvās turēšanas apstākļos audzētas 
vistas nenonāk tirgū lietošanai uzturā, un par pasākumiem, kas veikti, lai turpmāk izvairītos 
no piesārņojuma vai samazinātu to, nodrošinot sabiedrības veselības aizsardzību.”

                                               
1 OV L 218, 24.8.2011., 23. lpp.


