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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1223/11, ippreżentata minn Fabiano Filippin, ta' ċittadinanza Taljana, 
b’4 firem, dwar il-preżenza anormali ta’ diossina f’annimali tal-irziezet fil-Friuli 
(Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tirrapporta livelli għoljin ta’ diossina fiż-żona industrijali ta’ Maniago fi Friuli.

Analiżi magħmula fuq tiġieġ tal-irziezet mrobbija fiż-żona juru livelli massimi ogħla minn 
dawk stabbiliti fir-Regolament KE 1881/2006.

Iż-żona industrijali ta’ Maniago fiha bosta fabbriki li jniġġsu ħafna. Iż-żona kollha tal-madwar 
hija affettwata minn depożiti mhux użwali ta’ kulur iswed b’riħa kimika, dawn id-depożiti 
jidhru fuq il-karozzi, djar, siġar u għelieqi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012.

Fir-rigward għall-preżenza ta' żona industrijali b'madwar 60 stabbiliment fil-lokal ta' żona
residenzjali, tapplika l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE li ġejja

Id-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Diċembru 2000 dwar l-
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inċinerazzjoni ta' skart1 flimkien mad-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġiż2jirrikjedu li 
impjanti tal-iskart ta' (ko-) inċinerazzjoni għandhom jiksbu permess li jkun fih valuri ta' limitu
tal-emissjonijiet tas-sustanzi kollha rilevanti li jniġġsu, inklużi dijossini (iż-żewġ Direttivi 
huma fis-seħħ sas-6 ta' Jannar 2014, u wara din id-data d-Direttiva 2010/75/EU3 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar emissjonijiet se jkunu applikabbli bis-
sħiħ).

Il-proċedura permessa skont id-Direttiva 2008/1/KE u fid-Direttiva futura 2010/75/UE ma 
tinkludix xi rekwiżiti speċifiċi rigward id-distanzi ta' sikurezza bejn l-istabbilimenti
industrijali u żoni jew bini ta' tħassib speċifiku, bħal skejjel.

Id-Direttiva Seveso II 96/82/KE4 dwar il-kontroll ta' perikoli ta' aċċidenti maġġuri li jinvolvu
sustanzi perikolużi, li japplikaw għall-istabbilimenti fejn is-sustanzi perikolużi jkunu preżenti
f'ċerti kwantitajiet, ma tipprovdix għal xi proċedura minn qabel iżda tesiġi iżda l-
istabbilimenti li jipprovdu lill-awtoritajiet b'ċertu informazzjoni relevanti, inkluża dwar in-
natura u l-ammont tas-sustanzi ttrattati u l-miżuri għall-ġestjoni tas-sikurezza li ttiħedu. Jekk
dawn il-miżuri huma kkunsidrati serjament defiċjenti, l-użu jew li jinġieb fl-użu, tal-
istabbiliment għandu jiġi pprojbit.

Barra minn hekk, id-Direttiva tipprevedi wkoll, fl-Artikolu 12 tagħha dwar l-ippjanar tal-użu 
tal-art, li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-politiki tagħhom għall-użu tal-art iqisu l-
ħtieġa, fuq medda ta' żmien twila, li jinżammu distanzi xierqa bejn stabbilimenti koperti b'din
id-Direttiva u l-bini u ż-żoni ta' użu pubbliku bħall-iskejjel. Huwa jipprovdi wkoll li, fil-każ 
ta' stabbilimenti eżistenti, politiki għall-ippjanar tal-użu tal-artijiet iqisu l-ħtieġa għal miżuri 
tekniċi addizzjonali skont l-Artikolu 5 sabiex ir-riskji għan-nies ma jiżdiedux.

Fl-aħħar nett, id-Direttiva 2011/92/KE5dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta' ċerti proġetti
pubbliċi u privati fuq l-ambjent (id-Direttiva EIA) tista' tapplika. Fir-rigward ta' postijiet ta' 
radam għal skart mhux perikoluż, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jiddeterminaw, fi 
proċedura msejħa "screening", jekk proġetti x'aktarx li se jkollhom effetti sinifikanti, fejn 
jitiqiesu wkoll il-kriterji fl-Anness III tad-Direttiva (jiġifieri l-lokalità tal-proġett, it-tip ta' 
proġett u l-impatti mistennija).

Fir-rigward tal-konstatazzjonijiet tal-livelli tad-dijossinu għolja f'tiġieġ imrobbija, il-
leġiżlazzjoni tal-UE li ġejja hija ta' applikazzjoni. Il-livelli massimi għall-preżenza tad-
dijossini u s-somma tad-dijossini u PCBs simili għad-dijossini ġew stabbiliti bir-Regolament
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tal-Kummissjoni (KE) 1881/2006 tad-19 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi livelli massimi
għal ċerti kontaminanti fl-ikel1 Fir-rigward ta' laħam tat-tiġieġ il-livell massimu huwa 1.75
piktogramma2WHO-TEQ3 /g xaħam għal dijossini u 3.0 piktogramma WHO-TEQ / g xaħam
għas-somma tad-dijossini u PCBs simili għad-diossini. Fil-każ li dawn il-livelli massimi 
jinqabżu, it-tiġieġ u l-laħam tat-tiġieġ ma għandhomx jitħallew jitqiegħdu fis-suq għall-
konsum uman. Livelli ta' azzjoni għad-dijossini u PCBs simili għad-dijossini fl-ikel ġew 
stabbiliti mir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2011/516/EU tat-23 ta' Awwissu 2011 
dwar it-tnaqqis tal-preżenza tad-dijossini, il-furani u l-PCBs fl-għalf u l-ikel4sabiex jistimulaw
approċċ pro-attiv biex titnaqqas il-preżenza tad-dijossini u PCBs simili għad-dijossini fl-ikel.
Dawn il-livelli ta' azzjoni huma strument għall-awtoritajiet kompetenti u l-operaturi biex 
jenfasizzaw dawk il-każijiet fejn huwa xieraq li jiġi identifikat sors ta' kontaminazzjoni u biex 
jittieħdu miżuri għat-tnaqqas jew l-eliminazzjoni tiegħu. Il-livell ta' azzjoni għal-laħam tat-
tiġieġ huwa 1.25 piktogramma WHO-TEQ / g xaħam għal dijossini u 0.75 piktogramma
xaħam WHO-TEQ/kg għal PCBs simili għad-dijossini. 

Barra minn hekk huwa previst li l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri l-oħra bis-sejbiet tagħhom, bir-riżultati tal-investigazzjonijiet tagħhom u bil-
miżuri meħuda għat-tnaqqis jew l-eliminazzjoni tas-sors ta' kontaminazzjoni. Il-Kummissjoni 
ma rċeviet ebda informazzjoni fir-rigward tal-livelli mhux konformi ta' dijossini u PCBs
simili għad-dijossini fit-tiġieġ imrobbija fiż-żona ta' Friuli jew dwar l-eżitu tal-
investigazzjonijiet li kienu jittwettqu wara li nqabeż il-livell ta' azzjoni.

Konklużjoni

Fir-rigward tal-konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali, il-Kummissjoni s'issa ma ġietx
affrontata bi kwalunkwe ksur konkret tad-Direttivi msemmija u għalhekk l-ebda azzjoni ma 
ttieħdet mill-Kummissjoni.

Rigward is-sejbiet ta' nuqqas ta' konformità ta' tiġieġ imrobbija bil-livelli massimi ta' dijossini
u PCBs simili għad-diossini, il-Kummissjoni se titlob lill-awtoritajiet kompetenti Taljani
jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar is-sejbiet fuq il-livelli ta' dijossini u PCBs simili għad-
diossini f'tiġieġ imrobbija fir-reġjun ta' Friuli (l-Italja). Barra minn hekk, f'każ ta' sejbiet li 
juru nuqqas ta' konformità, l-awtoritajiet kompetenti Taljani se jintalbu jirrappurtaw dwar l-
investigazzjonijiet u l-miżuri li ttieħdu biex ikun żgurat li tiġieġ imrobbija mhux konformi ma 
jitpoġġix fis-suq għall-konsum uman, u dwar il-miżuri li ttieħdu biex jiġi evitat jew jitnaqqas 
il-kontaminazzjoni fil-ġejjieni biex titħares is-saħħa pubblika.
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