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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1223/2011, adresată de Fabiano Filippin, de cetățenie italiană, 
însoțită de 4 semnături, privind prezența anormală a dioxinei la animalele 
crescute în aer liber în Friuli (Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul semnalează prezența unui nivel ridicat de dioxină în zona industrială Maniago din 
Friuli.

Analizele efectuate pe un pui crescut în aer liber în această zonă au demonstrat faptul că 
nivelul maxim este mai ridicat decât cel prevăzut în Regulamentul CE nr. 1881/2006.

În zona industrială Maniago se află mai multe fabrici extrem de poluante. Întreaga zonă din 
împrejurimi este afectată de depuneri negre neobișnuite cu miros de substanțe chimice care 
sunt vizibile pe mașini, case, copaci și terenuri cultivate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

În cazul prezenței unei zone industriale alcătuite din aproximativ 60 de stabilimente în 
apropierea unei zone rezidențiale se aplică următoarea legislație UE în materie de mediu.

Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 
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privind incinerarea deșeurilor1, împreună cu Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării2 impune 
obținerea unui permis în cazul instalațiilor pentru co(incinerarea) deșeurilor, care să conțină 
valorile limită de emisie privind toate substanțele poluante relevante, inclusiv dioxina (ambele 
directive sunt în vigoare până la 6 ianuarie 2014, după care va intra în vigoare Directiva 
2010/75/UE3 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind 
emisiile industriale).

Procedura de autorizare conform Directivei 2008/1/CE și a viitoarei Directive 2010/75/UE nu 
include nicio cerință specifică cu privire la distanțele de siguranță între unitățile industriale și 
zonele sau clădirile care pot ridica motive de îngrijorare deosebită, precum școlile.

Directiva Seveso II 96/82/CE4 privind controlul asupra riscului de accidente majore care 
implică substanțe periculoase, aplicabilă unităților în care substanțele periculoase sunt 
prezente în cantități determinate, nu prevede nicio procedură preliminară de autorizare, dar 
impune unităților să furnizeze autorităților relevante anumite informații, inclusiv privind 
natura și cantitatea de substanțe cu care se lucrează și a măsurilor de gestionare a siguranței 
adoptate. Dacă măsurile respective prezintă deficiențe majore, funcționarea sau punerea în 
funcțiune a unității trebuie interzisă.

Directiva prevede în plus, la articolul 12 privind planificarea urbană, că statele membre 
trebuie să se asigure că politicile lor funciare au în vedere nevoia, pe termen lung, de a 
menține distanțe adecvate între entitățile care fac obiectul directivei și clădirile și zonele de 
utilitate publică, precum școlile. Este prevăzut, de asemenea, ca în cazul unor entități 
existente, politicile de planificare urbană să aibă în vedere necesitatea de măsuri tehnice 
suplimentare conform articolului 5, astfel încât riscul pentru populație să nu crească.

În cele din urmă, Directiva 2011/92/UE5 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
și private asupra mediului (directiva EIM) poate fi pusă în aplicare. În cazul depozitelor 
pentru deșeuri nepericuloase, statele membre trebuie să decidă, prin intermediul unei 
proceduri denumite „screening”, dacă proiectele ar putea avea efecte semnificative, ținând 
cont de criteriile enumerate în Anexa III a directivei (de exemplu: localizarea și tipul 
proiectului sau impacturile așteptate).

În ceea ce privește constatarea nivelurilor ridicate de dioxine în cazul puilor crescuți în 
interior, se aplicã urmãtoarea legislație UE. Nivelurile maxime în cazul prezenței dioxinelor, a 
cantitãții de dioxine și a PCB de tipul dioxinei au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 
1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru 

                                               
1 JO L322, 28.12.2000, p. 91.
2 JO L24, 29.1.2008, p. 8.
3 JO L334, 17.12.2010, p. 17.
4 JO L10, 14.1.1997, p.13.
5 JO L26, 28.1.2012, p. 1.
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anumiți contaminanți din produsele alimentare1. În cazul cãrnii de pui, nivelul maxim este de 
1,75 pg2 TEQ-OMS3/g grãsime pentru dioxine și 3 pg TEQ-OMS/g grãsime pentru totalitatea 
dioxinelor și a PCB de tipul dioxinelor. Atunci când aceste niveluri maxime sunt depãșite, se 
interzice punerea pe piațã a puilor și a cãrnii de pui în vederea consumului uman. 
Recomandarea 2011/516/UE a Comisiei din 23 august 2011 privind reducerea prezenței 
dioxinelor, a furanilor și a PCB din alimentația umanã și animalã4 stabilește nivelurile de 
intervenție pentru dioxine și PCB de tipul dioxinelor din produsele alimentare, pentru a 
stimula o abordare proactivã în ceea ce privește reducerea prezenței dioxinelor și a PCB de 
tipul dioxinelor în produsele alimentare. Aceste niveluri de intervenție reprezintã un 
instrument aflat la dispoziția autoritãților competente și a operatorilor economici pentru a 
evidenția acele cazuri în care este necesar sã se identifice o sursã de contaminare și sã se ia 
mãsuri pentru reducerea sau eliminarea ei. Pentru carnea de pui, nivelurile de intervenție se 
ridicã la 1,25 pg TEQ-OMS/g grãsime pentru dioxine și la 0,75 pg TEQ-OMS/g grãsime 
pentru PCB de tipul dioxinelor. 

Este, de asemenea, prevăzut că statele membre ar trebui să informeze Comisia și celelalte 
state membre în legătură cu constatările, rezultatele investigațiilor lor și cu măsurile luate 
pentru a reduce sau chiar elimina sursa contaminării. Comisia nu a primit nicio informație cu 
privire la nerespectarea nivelurilor dioxinelor și a PCB de tipul dioxinei în cazul puilor 
crescuți în aer liber din zona Friuli sau cu privire la rezultatul investigațiilor care ar fi trebuit 
să fie efectuate, ca urmare a depășirii nivelului de intervenție. 

Concluzii
În legătură cu respectarea legislației în domeniul mediului, Comisia nu a constatat până acum 
nicio încălcare concretă a directivei menționate și, astfel, nu a luat nicio măsură. 

Cu privire la constatările de nerespectare în cazul puilor crescuți în aer liber cu un nivel 
maxim de dioxine și PCB de tipul dioxinelor, Comisia va solicita autorităților italiene 
competente prezentarea de informații privind constatările privind nivelurile de dioxine și ale 
PCB de tipul dioxinelor în cazul puilor crescuți în aer liber din regiunea Friuli (Italia). Mai 
mult, în cazul constatărilor privind nerespectarea, autoritățile italiene competente vor trebui să 
prezinte un raport privind investigațiile și măsurile luate pentru a se asigura că puii crescuți în 
aer liber în mod necorespunzător nu sunt comercializați în vederea consumului uman și 
privind măsurile luate pentru a evita sau pentru a reduce contaminarea pe viitor pentru a 
proteja sănătatea publică.

                                               
1 JO L364, 20.12.2006, p. 5.
2 Picogram = 10-12 grame = 0,000000000001 grame.
3 OMS-TEQ=Organizația Mondială a Sănătății (OMS) - echivalent toxic folosind factorii de echivalență toxică 
ai OMS (OMS-FET).
4 JO L218, 24.8.2011, p. 23.


