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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0219/2008, внесена от Javier San Martin Larrinoa, с испанско 
гражданство, който протестира срещу изграждането на крематориум в 
Билбао

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу изграждането на крематориум в центъра на 
Билбао. Във връзка с това той цитира Стокхолмската конвенция за устойчивите 
органични замърсители, международно споразумение с правно обвързваща сила, 
ратифицирано от Испания и ЕС (Решение на Съвета от 14 октомври 2004 г.), което 
постановява, че крематориумите изпускат диоксини, фурани и други устойчиви 
органични замърсители, които са канцерогенни и много опасни за здравето. Повече от 
26 000 жители, както и много учебни и здравни заведения, домове за възрастни хора, 
спортни площадки и др., се намират на по-малко от 500 метра от проектирания 
инсинератор. Оценката за въздействието върху околната среда, която се основава на 
законодателството от 1975 г., не би могла да отчете наличието на диоксини, фурани и 
други устойчиви органични замърсители. От 2003 г. насам местните жители са 
започнали кампания срещу плановете за изграждане на крематориум; повече от 5000 
подписа срещу проекта са били внесени в градския съвет на Билбао.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Международните конвенции, които имат отношение към този въпрос, са 
Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (Стокхолмска 
конвенция за УОЗ) и Конвенцията за защита на морската среда в североизточната част 
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на Атлантическия океан от 1992 г. (конвенция OSPAR), а съответното законодателство 
на Общността е Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични 
замърсители1 (Регламент за УОЗ), приет, за да гарантира последователно и ефективно 
изпълнение на задълженията на Общността съгласно Стокхолмската конвенция за УОЗ 
и съгласно Протокола за устойчивите органични замърсители (УОЗ) към Конвенцията 
от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния.

Стокхолмската конвенция за УОЗ, чиято обща цел е защитата на човешкото здраве и на 
околната среда от УОЗ, е ратифицирана от Испания на 28 май 2004 г. и одобрена от 
Европейската общност на 16 ноември 2004 г. Приложение В, част I от Стокхолмската 
конвенция за УОЗ изброява полихлорирания дибензо-р-диоксин и дибензофурана, 
хексахлоробензена и полихлорирания бифенил като устойчиви органични замърсители, 
които се образуват и изпускат непреднамерено от антропогенни източници, и в част ІІІ 
определя крематориумите като един от източниците, в които тези вещества могат да се 
образуват и изпускат. Що се отнася до категория източник „крематориум”, член 5 
изисква всяка страна да предприеме като минимум следните мерки, за да намали 
общите изпускания, произтичащи от антропогенни източници, за всяко от химичните 
вещества или препарати, включени в приложение В, с цел тяхното трайно намаляване и 
където е възможно, тяхното пълно отстраняване:

(а) разработване на план за действие и последващото му прилагане като част от 
плана за действие, разработен за определяне, характеризиране и посочване на 
местоположението на изпускания на химичните вещества или препарати, 
включени в Приложение В, както и за подпомагане прилагането на точки от б) 
до д). Сред останалите изисквания, посочени в Конвенцията, планът следва да 
съдържа график за прилагане на плана за действие, включително за стратегиите 
и мерките, залегнали в него;

(б) насърчаване прилагането на налични, възможни и практически мерки, чрез 
които може бързо да се постигне реално и значимо намаляване на изпусканията 
или отстраняване на източниците на изпускане;

(в) подпомагане разработването на и, където се счита за необходимо, налагането 
на изисквания за използване на заместители или на модифицирани материали, 
продукти и процеси за предотвратяване образуването и изпускането на 
химичните вещества и препарати, включени в Приложение В, като се отчитат 
общите насоки за предотвратяване и мерките за намаляване на изпусканията 
съгласно Приложение В, а също и насоките, които да се приемат с решение на 
Конференцията на Страните; 

(г) насърчаване и, в съответствие с графика за прилагането на плана за действие,
налагане на изискване за използване на най-добри налични техники за нови 
източници в рамките на категориите източници, които Страната е определила 
като изискващи подобни действия в своя план за действие, при отделяне на
особено внимание на категориите източници, включени в Част II от 
Приложение В. По отношение на посочените категории Страните насърчават 
използването на най-добрите екологични практики. Когато се прилагат 

                                               
1  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 

г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 
79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр.7)



CM\782522BG.doc 3/6 PE423.903

BG

принципите на най-добри налични техники и най-добри екологични практики, 
Страните отчитат общите насоки, мерките за предотвратяване и намаляване на 
изпусканията, изложени в това приложение, и насоките за най-добри налични 
техники и най-добри практики за опазване на околната среда, приети с решение 
на Конференцията на Страните;

(д) насърчаване в съответствие с плана за действие на използването на най-добри 
налични техники и най-добри политики за опазване на околната среда по 
отношение на новите източници в рамките на категориите източници, 
включени в част III от Приложение В, които Страната не е разгледала в 
подточка г). При прилагането на най-добри налични техники и най-добри 
практики за опазване на околната среда страните отчитат общите насоки по 
отношение на мерките за предотвратяване и намаляване на изпусканията, 
включени в Приложение В, и насоките по отношение на най-добри налични 
техники и най-добри практики за опазване на околната среда, приети с решение 
на Конференцията на Страните;

е) за да изпълни своите задължения за въвеждане на най-добри налични техники 
според настоящия параграф, страната може да въведе и използва пределно 
допустими стойности на изпускане или стандарти за експлоатация.

С решение SC-3/5, Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция прие 
насоки за най-добри налични техники (НДНТ) и примерни насоки за най-добри 
екологични практики (НДЕП), които обхващат категория източник „крематориум” и 
могат да бъдат открити на уебсайта на Стокхолмската конвенция за УОЗ. Съгласно 
член 5 от Конвенцията, насоките следва да се вземат предвид от страните, когато се 
прилагат НДНТ и НДЕП съгласно точки г) и д). Те могат да се използват и за 
подпомагане на процеса на вземане на решение на национално ниво при прилагането на 
планове за действие и други действия, свързани със задълженията съгласно член 5 и 
приложение В.

Съгласно Стокхолмската конвенция за УОЗ не съществува задължение да се изисква 
използването на най-добрите налични техники и най-добрите екологични практики при 
изграждане на крематориуми, но такива техники съществуват и се препоръчва те да 
бъдат използвани.

Регламент (ЕО) № 850/2004 относно УОЗ беше приет, за да гарантира 
последователното и ефективно изпълнение на задълженията на Общността съгласно 
Стокхолмската конвенция за УОЗ и съгласно Протокола за УОЗ към Конвенцията от 
1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния. Приложение 
ІІІ от Регламента изброява полихлорирания дибензо-р-диоксин и дибензофурана, 
хексахлоробензена, полихлорирания бифенил и полицикличните ароматни 
въглеводороди като вещества, които са предмет на разпоредбите за намаляване на 
изпускането. Член 6 от регламента изисква: 
- в рамките на две години след влизането в сила на настоящия регламент и в 
съответствие със своите задължения съгласно Стокхолмската конвенция и Протокола
за УОЗ към Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни 
разстояния, държавите-членки да изготвят и поддържат регистри на веществата, 
изброени в приложение III, които са изпуснати във въздуха, водата и земята;
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- всяка държава-членка да съобщава своя план за действие относно мерките за 
идентифициране, характеризиране и свеждане до минимум с цел елиминиране по 
целесъобразност и във възможно най-кратки срокове на крайните емисии, разработен в 
съответствие с нейните задължения съгласно Стокхолмската конвенция, на Комисията 
и на другите държави-членки като част от националния план за изпълнение. Планът за 
действие включва мерки за насърчаване разработването и когато се смята за 
целесъобразно, изисква употребата на заместващи или видоизменени материали, 
продукти или процеси за предотвратяване образуването и изпускането на веществата, 
изброени в приложение III.;
- когато обсъждат предложения за построяването на нови съоръжения или за 
съществено изменение на съществуващи такива чрез използване на процеси, при които 
се изпускат химични вещества, изброени в приложение III, без да се накърняват 
разпоредбите на Директива 2008/1/ЕО на Съвета1, държавите-членки да дават
приоритет на алтернативни процеси, техники или практики, които имат подобна 
полезност, но с които се избягва образуването и изпускането на вещества, изброени в 
приложение III.

Съгласно задълженията си по Стокхолмската конвенция и Регламент (ЕО) № 850/2004,
Испания е предала своя Национален план за действие на секретариата на 
Стокхолмската конвенция и на Комисията на 20 март 2007 г. В този документ Испания 
признава, че някои източници на непреднамерено изпускане на УЗО, включително 
крематориумите, не са регулирани съгласно Директива 2008/1/ЕО за комплексното 
предотвратяване и контрол на замърсяването и не са ясно идентифицирани с Директива 
2000/76/ЕО относно изгарянето на отпадъци2. Освен това, в него се посочва, че на 
национално ниво има няколко области (comunidades), в които крематориумите трябва 
да имат екологично разрешително и температурата на пещта да достига 1000ºC с време 
на престой над 2 секунди и отстраняване на декорациите на ковчега преди изгарянето, 
за да се избегнат възможни нежелани емисии. Освен това, Испания признава, че е 
необходимо да въведе система за следене на диоксините в тези пещи, както и да 
увеличи контрола на емисиите. Накрая, Испания е определила следните действия за 
подобряване на положението с емисиите от крематориумите:
 Насърчаване на НДНТ/НДЕП в крематориумите:

o Изготвяне на критерии и директиви, насочени към намаляването на 
емисиите от УОЗ в този сектор;

o Разработване на Ръководство на добрите практики в кремацията, 
свързано с информационна програма;

 Насърчаване на ефективното интегриране на социални инструменти към 
прилагането на Националния план за действие;

o Изготвяне на информационна програма за местните органи относно 
НДНТ и НДЕП във връзка с кремирането.

                                               
1 Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за 

комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 
8).

2 Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. 
относно изгарянето на отпадъци (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91) 
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В плана за действие не е предоставен времеви график за изпълнението на тези 
дейности. 
Съгласно Конвенцията OSPAR, по която Испания и Европейската общност са страни, 
живакът е определен като химично вещество, изискващо приоритетни действия поради 
своята устойчивост, склонност към биоакумулация и токсичност. OSPAR е предприела 
редица мерки за намаляване на изпусканията, емисиите и загубите на живак от точкови 
или дифузни източници и е определила крематориумите като значителен източник на 
изпускане на живак, особено от дентална амалгама от човешките останки. Като 
отбелязва, че практиката на кремиране повдига чувствителни културни и социални 
въпроси и че сред страните по договора съществува различно отношение и подход, 
които следва да се уважават, когато се разглеждат проблемите, свързани с 
изпусканията, емисиите и загубите на живак от крематориумите, Препоръка OSPAR 
2003/4, изменена от Препоръка OSPAR 2006/2 препоръчва най-добрите налични 
техники (НДНТ), които могат да се въведат в крематориумите, за да се предотврати и 
контролира разпръскването на живак в околната среда.

В точка 4 от петицията, вносителят заявява, че оценката на въздействието върху 
околната среда е била основана на старото национално законодателство от 1975 г. и че 
то не е обхващало емисиите на диоксини, фурани и други УОЗ. На равнище Европейска 
общност, изискванията за оценка на въздействието върху околната среда са определени 
в Директива 85/337 относно оценката на въздействието върху околната среда1. Но 
крематориумите не попадат в обхвата на тази директива и поради това не съществува 
задължение съгласно законодателството на Европейската общност за извършване на 
оценки на въздействието върху околната среда при изграждането на нови 
крематориуми. 

Заключения
Изграждането на крематориума не е в нарушение на Стокхолмската конвенция. 
Крематориумите са изброени като една от категориите източници в част ІІІ от 
приложение В, за които Стокхолмската конвенция не изисква използването на най-
добрите налични техники. Но тя поставя изискването за използване на най-добрите 
налични техники съгласно графика на изпълнение, определен в съответните 
национални планове за действие. В своя план за действие, Испания посочва, че планира 
да разработи Ръководство на добрите практики за крематориумите и да насърчи 
използването на най-добрите налични техники в крематориумите, без да изисква 
използването на тези най-добри налични техники. Освен това, в испанския план за 
действие няма график на изпълнение на тези дейности. Но съгласно член 6, параграф 3 
от Регламент (ЕО) № 850/2004 относно УОЗ, когато разглеждат предложения за 
изграждане на нови съоръжения или за значителни промени на съществуващи 
съоръжения при използване на процеси, от които се изпускат химичните вещества, 
включени в приложение III, държавите-членки, без това да е в противоречие с
Директива 2008/1/ЕО на Съвета, разглеждат с предимство алтернативните процеси, 
техники или практики, които имат сходна полезност, но при които се избягва 

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на 

въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, 
5.7.1985 г., стр. 40).
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образуването и изпускането на вещества, включени в приложение ІІІ. Тъй като 
крематориумите са известен източник на химичните вещества, изброени в приложение 
ІІІ, при изграждането на нови крематориуми следва да се отдава приоритетно внимание 
на алтернативните процеси, техники или практики, които имат сходна полезност, но 
при които се избягва образуването и изпускането на веществата, включени в 
приложение ІІІ. Комисията счита, че най-добрите налични техники са част от 
„алтернативните техники или практики”, посочени в член 6, параграф 3 и че поради 
това, те следва да се разглеждат с приоритет при планираното изграждане. Въз основа 
на предварителния преглед на предоставената от вносителя документация изглежда, че 
съответните органи не са взели предвид най-добрите налични техники в тази област.

Би било полезно тази информация да се изпрати на вносителя, като обаче се има 
предвид, че както е посочено по-горе, Комисията не може да се намеси в този 
конкретен случай.


