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Betreft: Verzoekschrift 1223/2011, ingediend door Fabiano Filippin (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door vier medeondertekenaars, over de abnormale 
aanwezigheid van dioxine in scharreldieren in Friuli (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In het verzoekschrift wordt gewezen op de aanwezigheid van hoge concentraties dioxine in 
het industriegebied Maniago in Friuli.

Uit onderzoeken op een scharrelkip die in het gebied is opgegroeid, bleken 
maximumconcentraties hoger dan de in Verordening (EG) 1881/2006 vastgelegde waarden.

In het industriegebied Maniago zijn verscheidene ernstig vervuilende fabrieken gevestigd. Het 
gehele omliggende gebied lijdt onder ongewone zwarte, naar chemicaliën ruikende 
afzettingen die zichtbaar zijn op auto's, huizen, bomen en landbouwgrond.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Met betrekking tot de aanwezigheid van een industriële zone met ongeveer 60 ondernemingen 
in de buurt van een residentiële zone is de volgende EU-milieuregelgeving van toepassing.

In Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 
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betreffende de verbranding van afval1 en Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging2 wordt bepaald dat afval(mee-)verbrandingsinstallaties een vergunning 
moeten verkrijgen waarin de emissiegrenswaarden van alle relevante verontreinigende stoffen 
worden vermeld, met inbegrip van dioxinen (beide richtlijnen zijn van toepassing tot 6 januari 
2014, wanneer Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 
november 2010 inzake industriële emissies3 volledig in werking zal treden).

De vergunningsprocedure van Richtlijn 2008/1/EG en, in de toekomst, van Richtlijn 
2010/75/EU bevat geen specifieke vereisten inzake veiligheidsafstanden tussen de industriële 
inrichtingen en zones of gebouwen met een specifiek belang, zoals scholen.

Onder Seveso II Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken4, die van toepassing is op 
ondernemingen waar bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, is niet in een 
voorafgaande vergunningsprocedure voorzien, maar moeten ondernemingen aan de relevante 
instanties wel bepaalde informatie verstrekken, met inbegrip van de aard van en hoeveelheid 
stoffen die gebruikt worden en de veiligheidsbeheersmaatregelen die genomen worden. Als 
deze maatregelen duidelijk als onvoldoende worden beschouwd, moet het gebruik of de 
ingebruikneming van de inrichting verhinderd worden.

In artikel 12 over ruimtelijke ordening van de richtlijn wordt gesteld dat lidstaten er zorg voor 
dragen dat er in hun beleid inzake de bestemming of het gebruik van de grond rekening wordt 
gehouden met de noodzaak om op een lange-termijnbasis voldoende afstand te laten bestaan 
tussen de onder deze richtlijn vallende inrichtingen enerzijds en woongebieden en door het 
publiek bezochte gebieden, zoals scholen, anderzijds. De richtlijn voorziet er eveneens in dat, 
ingeval van bestaande inrichtingen, in het beleid inzake de bestemming of het gebruik van de 
grond rekening wordt gehouden met de behoefte aan bijkomende technische maatregelen in 
overeenstemming met artikel 5 teneinde het risico voor de bevolking niet te verhogen.

Ten slotte, kan Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (EIA-richtlijn)5 van toepassing zijn. Voor het storten van 
niet-gevaarlijke afvalstoffen moeten de lidstaten door middel van een zogenaamde 
"screeningsprocedure" bepalen of projecten aanzienlijke gevolgen zullen hebben, daarbij
rekening houdend met de in bijlage III van de richtlijn vermelde criteria (plaats van het 
project, type project en verwachte effecten).

Wat de bevindingen van verhoogde dioxinewaarden in scharrelkippen betreft, is de volgende 
EU-wetgeving van toepassing. De maximumgehalten aan dioxinen en de som van dioxinen en 
dioxineachtige pcb's zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1881/2006 van 19 december 
2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in 
levensmiddelen6. Voor kippenvlees is het maximumgehalte 1,75 picogram1 WHO-TEQ2/g vet 
                                               
1 PB L322 van 28.12.2000, blz. 91.
2 PB L24 van 29.1.2008, blz. 8.
3 PB L334 van 17.12.2010, blz. 17.
4 PB L10 van 14.1.1997, blz.13.
5 PB L26 van 28.1.2012, blz. 1.
6 PB L364 van 20.12.2006, blz. 5.
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voor dioxinen en 3,0 picogram WHO-TEQ/g vet voor de som van dioxinen en dioxineachtige 
pcb's. Als deze maximumgehalten worden overschreden, mogen kippen en kippenvlees niet 
meer op de markt gebracht worden voor menselijke consumptie. Actiedrempels voor dioxinen 
en dioxineachtige pcb's in voeding zijn vastgelegd in Aanbeveling van de Commissie 
2011/516/EU van 23 augustus 2011 inzake de reductie van de aanwezigheid van dioxinen, 
furanen en pcb’s in diervoeders en levensmiddelen3 om een proactief beleid ter vermindering 
van dioxinen en dioxineachtige pcb's in voeding te stimuleren. Deze actiedrempels zijn voor 
de bevoegde autoriteiten en de exploitanten een hulpmiddel om te bepalen in welke gevallen 
het wenselijk is een bron van contaminatie op te sporen en maatregelen te nemen om deze te 
reduceren of te elimineren. Voor kippenvlees is de actiedrempel 1,25 picogram WHO-TEQ/g 
vet voor dioxinen en 0,75 picogram WHO-TEQ/kg vet voor dioxineachtige pcb's.

Voorts is bepaald dat de lidstaten de Commissie en de andere lidstaten moeten informeren 
over hun bevindingen, de resultaten van hun onderzoeken en de genomen maatregelen om de 
bron van verontreiniging te reduceren of te elimineren. De Commissie heeft geen informatie 
ontvangen over niet-conforme gehalten aan dioxinen en dioxineachtige pcb's in 
scharrelkippen in de regio Friuli noch over de resultaten van onderzoeken die uitgevoerd zijn 
na het overschrijden van de actiedrempel.

Conclusie

Wat het naleven van de milieuregelgeving betreft heeft de Commissie totnogtoe geen concrete 
inbreuk op de vernoemde richtlijnen vastgesteld en daarom heeft zij geen actie ondernomen.

Wat de bevindingen van niet-naleving van de maximumgehalten aan dioxinen en 
dioxineachtige pcb's in scharrelkippen betreft, zal de Commissie de bevoegde Italiaanse 
instanties verzoeken haar te informeren over de bevindingen van de waarden van dioxinen en 
dioxineachtige pcb's in scharrelkippen in de regio Friuli (Italië). Bovendien zullen ingeval van 
non-conforme bevindingen de Italiaanse autoriteiten verzocht worden verslag uit te brengen 
over de uitgevoerde onderzoeken en maatregelen om te garanderen dat scharrelkippen met 
niet-conforme waarden niet op de markt worden gebracht voor menselijke consumptie, en 
over de genomen maatregelen om verontreiniging in de toekomst te voorkomen of te 
reduceren teneinde de volksgezondheid te beschermen.

                                                                                                                                                  
1 Picogram = 10-12 gram = 0.000000000001 gram.
2 WHO-TEQ = Word Health Organisation (WHO) toxiciteitsequivalentiefactor, door de 
Wereldgezondheidsorganisatie vastgestelde toxiciteitsequivalentiefactor (WHO-TEF).
3 PB L218 van 24.8.2011, blz. 23.


