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27.6.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1223/2011, którą złożył Fabiano Filippin (Włochy), z czterema 
podpisami, w sprawie nieprawidłowej obecności dioksyny u zwierząt z chowu 
wybiegowego w regionie Friuli (Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sygnalizuje obecność wysokich poziomów dioksyny na obszarze 
przemysłowym w miejscowości Maniago w Friuli.

Badania przeprowadzone na kurczętach chowanych na wolnym wybiegu na tym obszarze 
wykazały maksymalne poziomy wyższe od tych określonych w rozporządzeniu (WE) 
nr 1881/2006.

Na obszarze przemysłowym w Maniago mieści się kilka fabryk wysoce zanieczyszczających 
środowisko. Całe otoczenie tego obszaru znajduje się pod wpływem nietypowego czarnego 
osadu o chemicznym zapachu, który można dostrzec na samochodach, domach, drzewach 
i ziemi uprawnej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Do obecności obszaru przemysłowego składającego się z ok. 60 zakładów w pobliżu obszaru 
mieszkalnego stosuje się następujące przepisy UE dotyczące ochrony środowiska.
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Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie 
spalania odpadów1 wraz z dyrektywą 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 stycznia 2008 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli2

nakłada na spalarnie i współspalarnie odpadów obowiązek uzyskania zezwoleń dotyczących 
dopuszczalnych wielkości emisji wszystkich odpowiednich substancji zanieczyszczających,
w tym dioksyn (obie dyrektywy obowiązują do dnia 6 stycznia 2014 r.; po tym terminie 
będzie w pełni obowiązywać dyrektywa 2010/75/UE3 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych).

Procedura udzielania zezwoleń, regulowana dyrektywą 2008/1/WE, a w przyszłości 
dyrektywą 2010/75/UE, nie zawiera żadnych szczególnych wymogów dotyczących 
bezpiecznych odległości między zakładami przemysłowymi a obszarami lub budynkami 
będącymi przedmiotem szczególnej troski, takimi jak szkoły.

Dyrektywa Seveso II 96/82/WE4 w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami niebezpiecznymi, która ma zastosowanie do zakładów, gdzie 
niebezpieczne substancje są obecne w określonych ilościach, nie przewiduje żadnej procedury 
udzielania zezwoleń, nakłada jednak na te zakłady obowiązek udzielenia właściwym 
władzom określonych informacji, w tym informacji na temat charakteru i ilości stosowanych 
substancji oraz przyjętych środków bezpieczeństwa. Jeśli środki te zostaną uznane za 
wyraźnie niedostateczne, użytkowanie danego zakładu lub oddanie go do użytkowania musi 
zostać zabronione.

Ponadto art. 12 dyrektywy dotyczący planów zagospodarowania przestrzennego stanowi, że 
państwa członkowskie dopilnują, aby ich polityka zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniała potrzebę utrzymania w dłuższej perspektywie właściwej odległości pomiędzy 
zakładami objętymi dyrektywą a budynkami i obszarami użytku publicznego, takimi jak 
szkoły. Artykuł stanowi również, że w przypadku istniejących zakładów polityka 
zagospodarowania przestrzennego uwzględnia potrzebę wprowadzenia dodatkowych środków 
technicznych zgodnie z art. 5, aby nie zwiększać niebezpieczeństwa, na jakie narażona jest 
ludność.

Oprócz tego może mieć również zastosowanie dyrektywa 2011/92/UE5 w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
(dyrektywa OOŚ). W przypadku składowisk odpadów innych niż odpady niebezpieczne 
władze państw członkowskich muszą w ramach procedury kontrolnej stwierdzić, czy 
przedsięwzięcia te mogą mieć istotny wpływ na środowisko, z uwzględnieniem kryteriów 
wymienionych w załączniku III do dyrektywy (tj. lokalizacja przedsięwzięcia, typ 
przedsięwzięcia i spodziewane skutki).

                                               
1 Dz.U. L 322 z 28.12.2000, s. 91.
2 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
3 Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.
4 Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13.
5 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1.
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Jeśli chodzi o wykrycie podwyższonego poziomu dioksyn u kurcząt chowanych na wolnym 
wybiegu, mają tutaj zastosowanie następujące przepisy UE. Maksymalne poziomy dioksyn 
oraz sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB zostały określone w rozporządzeniu Komisji 
(WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającym najwyższe dopuszczalne poziomy 
niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych1. W przypadku mięsa kurcząt 
maksymalny poziom to 1,75 pikograma2 WHO-TEQ3/g tłuszczu dla dioksyn i 3,0 pikogramy 
WHO-TEQ/g tłuszczu dla sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB. W przypadku 
przekroczenia tych maksymalnych dopuszczalnych poziomów kurczęta i mięso z kurcząt nie 
mogą być wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi. Progi 
podejmowania działań dla dioksyn i dioksynopodobnych PCB w żywności zostały 
ustanowione zaleceniem Komisji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ograniczenia obecności 
dioksyn, furanów i bifenyli polichlorowanych (PCB) w paszy i żywności4 w celu pobudzania 
proaktywnego podejścia do zmniejszenia obecności dioksyn i dioksynopodobnych PCB 
w żywności. Progi podejmowania działań, o którym mowa powyżej, są narzędziem 
umożliwiającym właściwym organom i podmiotom gospodarczym wyodrębnienie 
przypadków wymagających zidentyfikowania źródła zanieczyszczeń oraz podjęcie 
odpowiednich działań, aby je zredukować lub zlikwidować. Próg podejmowania działań dla 
mięsa z kurcząt wynosi 1,25 pikograma WHO-TEQ/g tłuszczu dla dioksyn i 0,75 pikograma 
WHO-TEQ/kg tłuszczu dla dioksynopodobnych PCB. 

Ponadto państwa członkowskie powinny informować Komisję i pozostałe państwa 
członkowskie o swoich ustaleniach, wynikach badań i działaniach podjętych w celu 
ograniczenia lub zlikwidowania źródła zanieczyszczenia. Komisja nie otrzymała żadnych 
informacji dotyczących niedopuszczalnych poziomów dioksyn i dioksynopodobnych PCB 
u kurcząt chowanych na wolnym wybiegu w regionie Friuli ani informacji dotyczących 
wyniku dochodzeń przeprowadzonych w związku z przekroczeniem progu podejmowania 
działań.

Wnioski

Jeśli chodzi o zgodność z przepisami w dziedzinie środowiska, Komisja nie wykryła 
dotychczas w tym przypadku żadnego konkretnego naruszenia wspomnianych dyrektyw 
i w związku z tym nie podjęła żadnych działań. 

Co się tyczy wykrycia występowania niedopuszczalnych poziomów dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB u kurcząt chowanych na wolnym wybiegu, Komisja zwróci się do 
właściwych władz włoskich o informacje o ustaleniach dotyczących poziomu dioksyn 
i dioksynopodobnych PCB u kurcząt chowanych na wolnym wybiegu w regionie Friuli we 
Włoszech. Jeśli ustalenia te będą wskazywać na niezgodność z przepisami, Komisja zwróci 
się do właściwych władz włoskich o informacje o przeprowadzonych dochodzeniach oraz 
środkach przyjętych w celu dopilnowania, by kurczęta niespełniające odpowiednich 
wymogów nie zostały wprowadzone do obrotu z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, 
oraz o działaniach podjętych na rzecz uniknięcia lub ograniczenia zanieczyszczenia 
                                               
1 Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5.
2 Pikogram = 10-12 grama = 0,000000000001 grama.
3 WHO-TEQ = toksyczny ekwiwalent Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z wykorzystaniem 
współczynników ekwiwalencji toksycznej (WHO-TEF).
4 Dz.U. L 218 z 24.8.2011, s. 23.
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w przyszłości w celu ochrony zdrowia publicznego.


