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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0219/2008 af Javier San Martin Larrinoa, spansk statsborger, om 
protester mod bygningen af et krematorium i Bilbao

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod den planlagte bygning af et krematorium i Bilbaos bymidte. I 
den sammenhæng citerer han Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte, en 
internationalt bindende aftale godkendt af Spanien og EU (Rådets afgørelse af 14. oktober 
2004), der anfører, at krematorier udsender dioxiner og furaner og andre persistente organiske 
forurenende stoffer, der er kræftfremkaldende og meget skadelige for helbredet. Over 26.000 
beboere samt mange institutioner inden for uddannelses- og sundhedssektoren, plejehjem, 
sportsområder osv. ligger mindre end 500 m fra det planlagte forbrændingsanlæg. En 
vurdering af projektets indvirkning på miljøet baseret på 1975-lovgivningen tager ikke højde 
for dioxiner, furaner og andre persistente organiske miljøgifte. Lokale beboere har siden 2003 
gennemført kampagner mod planerne om at bygge et krematorium. Mere end 5.000 
underskrifter mod projektet er blevet sendt til Bilbaos byråd.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. april 2009.

"De relevante internationale konventioner er Stockholmkonventionen om persistente 
organiske miljøgifte (Stockholmkonventionen om POP) og konventionen fra 1992 om 
beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav (Osparkonventionen), og den relevante 
fællesskabslovgivning er forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte1

                                               
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske 
miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s.7).
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(POP-forordningen), som er vedtaget for at sikre en sammenhængende og effektiv 
gennemførelse af Fællesskabets forpligtelser i medfør af Stockholmkonventionen om 
persistente organiske miljøgifte og protokollen til 1979-konventionen om 
grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske 
miljøgifte.

Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte, hvis overordnede mål er at 
beskytte menneskers sundhed og miljøet mod persistente organiske miljøgifte, blev ratificeret 
af Spanien den 28. maj 2004 og godkendt af Det Europæiske Fællesskab den 16. november 
2004. I bilag C, del I, i Stockholmkonventionen anføres polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og 
dibenzofuraner, hexachlorbenzen og polychlorerede biphenyler som persistente organiske 
miljøgifte, der dannes og slipper uforsætligt ud fra antropogene kilder, og krematorier 
fastsættes i del III som en af de kilder, i hvilke disse miljøgifte kan dannes, og fra hvilke de 
kan slippe ud. Hvad angår kildekategorien krematorier, fastsættes det i artikel 5, at hver part 
træffer mindst følgende foranstaltninger for at reducere de samlede udslip fra antropogene 
kilder for hver af de i bilag C opførte kemikalier med henblik på fortsat minimering og, hvor 
det er muligt, endelig eliminering:

(a) Udarbejdelse af en handlingsplan og efterfølgende gennemførelse af dens 
gennemførelsesplan, som skal tjene til at identificere, beskrive og imødegå udslip af 
de i bilag C opførte kemikalier og lette gennemførelsen af litra b) til e).  Et af kravene 
i konventionen er, at planen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af 
handlingsplanen, herunder for de heri anførte strategier og foranstaltninger.

(b) Fremme brugen af tilgængelige og praktisk mulige foranstaltninger, der hurtigt kan 
resultere i en realistisk og signifikant reduktion af udslip eller eliminering af kilder.

(c) Fremme udviklingen af og, hvor det skønnes relevant, foreskrive anvendelse af 
alternative eller modificerede materialer, produkter og metoder, der kan forhindre 
dannelse og udslip af de i bilag C opførte kemikalier, under hensyntagen til den 
generelle vejledning i bilag C om foranstaltninger til forebyggelse og mindskelse af 
udslip og til de retningslinjer, der vedtages af partskonferencen. 

(d) Fremme og, i overensstemmelse med tidsplanen for gennemførelsen af partens 
handlingsplan, foreskrive brug af de bedste tilgængelige teknikker for nye kilder i de 
kildekategorier, som parten i sin handlingsplan har identificeret som berettiget hertil, i 
første omgang med særligt fokus på kildekategorierne i bilag C, del II. Parterne 
fremmer brugen af den bedste miljøpraksis for de identificerede kategorier. Når 
parterne anvender de bedste tilgængelige teknikker og den bedste miljøpraksis, tager 
de hensyn til den generelle vejledning i bilag C om foranstaltninger til forebyggelse 
og mindskelse af udslip og til de retningslinjer om de bedste tilgængelige teknikker og 
den bedste miljøpraksis, der vedtages af partskonferencen.

(e) I overensstemmelse med partens handlingsplan fremme brugen af de bedste 
tilgængelige teknikker og den bedste miljøpraksis for nye kilder i kildekategorier 
såsom de i bilag C, del III, opførte, som parten ikke har tilgodeset i henhold til litra d). 
Når parterne anvender de bedste tilgængelige teknikker og den bedste miljøpraksis, 
tager de hensyn til den generelle vejledning i bilag C om foranstaltninger til 
forebyggelse og mindskelse af udslip og til de retningslinjer om de bedste 
tilgængelige teknikker og den bedste miljøpraksis, der vedtages af partskonferencen.
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(f) En part kan anvende grænseværdier for udslip eller præstationsnormer til at opfylde 
sine forpligtelser med hensyn til de bedste tilgængelige teknikker i medfør af dette 
stykke.

Ved sin beslutning SC-3/5 vedtog partskonferencen til Stockholmkonventionen 
retningslinjerne om de bedste tilgængelige teknikker og foreløbige retningslinjer om den 
bedste miljøpraksis, som dækker kildekategorien krematorier, og som er tilgængelige på 
Stockholmkonventionens websted. Når parterne anvender de bedste tilgængelige teknikker og 
den bedste miljøpraksis i henhold til litra d) og e), tager de i henhold til artikel 5 i 
konventionen hensyn til retningslinjerne og den generelle vejledning. De kan også anvendes 
som grundlag for beslutningstagning på nationalt plan ved gennemførelsen af handlingsplaner 
og andre aktioner i forbindelse med forpligtelserne i medfør af artikel 5 og bilag C.

Derfor er der i henhold til Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte ingen 
forpligtelse til at anvende de bedste tilgængelige teknikker og den bedste miljøpraksis ved 
opførelsen af krematorier, men sådanne teknikker er til rådighed, og det anbefales at anvende 
dem. 

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte blev vedtaget for at sikre en 
sammenhængende og effektiv gennemførelse af Fællesskabets forpligtelser i medfør af 
Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte og protokollen til 1979-
konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående 
persistente organiske miljøgifte. I bilag III i forordningen anføres polychlorerede dibenzo-p-
dioxiner og dibenzofuraner, hexachlorbenzen, polychlorerede biphenyler og polycykliske 
aromatiske kulbrinter som stoffer, der er omfattet af bestemmelser om begrænsning af udslip. 
Forordningens artikel 6 fastsætter følgende:
- Inden to år efter denne forordnings ikrafttræden udarbejder medlemsstaterne i 
overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til Stockholmkonventionen og 
protokollen til LRTAP fortegnelser over udslip i luften, vandet og jorden af stofferne i bilag 
III og holder dem ajour.
- Medlemsstaten sender den handlingsplan om foranstaltninger for identificering, beskrivelse 
og minimering med henblik på snarest, hvor det er muligt, at eliminere de samlede udslip, 
som er udarbejdet i overensstemmelse med dens forpligtelser i henhold til 
Stockholmkonventionen, til både Kommissionen og de øvrige medlemsstater som en del af 
medlemsstatens nationale gennemførelsesplan. Handlingsplanen omfatter foranstaltninger til 
at fremme udviklingen af og, hvor det er hensigtsmæssigt, kræver anvendelse af alternative 
eller modificerede materialer, produkter og processer, der kan forhindre dannelse og udslip af 
de i bilag III opførte stoffer.
- Ved behandlingen af forslag til opførelse af nye anlæg eller væsentlige ændringer i 
bestående anlæg, som anvender processer, der udleder kemikalier opført i bilag III, giver 
medlemsstaterne, uden at det berører direktiv 96/61/EF1, forrang til alternative processer, 
teknikker eller praksis med tilsvarende anvendelighed, men hvor dannelse og udslip af stoffer, 
der er anført i bilag III.

Spanien indsendte i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8).
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Stockholmkonventionen og forordning (EF) nr. 850/2004 sin nationale gennemførelsesplan til 
Stockholmkonventionens sekretariat og til Kommissionen den 20. marts 2007. I dette 
dokument anerkendte Spanien, at der ikke er fastsat bestemmelser for visse uforsætlige kilder 
til persistente organiske miljøgifte, bl.a. krematorier, i direktiv 2008/1/EF om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening, og at de ikke er udtrykkeligt fastsat i direktiv 
2000/76/EF om forbrænding af affald1. Endvidere anføres det, at der i Spanien er nogle 
lokalsamfund (comunidades), hvor krematorier skal have en miljøtilladelse, og der kræves en 
ovntemperatur på op til 1000 ºC med en opholdstid på over to sekunder og aftagning af 
udsmykninger på kisten før forbrændingen for at undgå uønskede emissioner. Endvidere 
anerkender Spanien, at det ville være nødvendigt at forsyne disse ovne med et 
dioxinovervågningssystem samt at øge emissionskontrollen. Endelig har Spanien fastsat de 
følgende foranstaltninger for at forbedre situationen for emissioner fra krematorier:
 Fremme af de bedste tilgængelige teknikker og den bedste miljøpraksis i krematorier.

o Udarbejdelse af kriterier og forskrifter, der sigter på at reducere emissionerne 
af persistente organiske miljøgifte i denne sektor.

o Udarbejdelse af en manual for god praksis for kremation sammen med et 
oplysnings- og bevidstgørelsesprogram. 

 Fremme af effektiv integration af sociale instrumenter i gennemførelsen af den 
nationale gennemførelsesplan.

o Udformning af et bevidstgørelsesprogram til lokale myndigheder om de bedste 
tilgængelige teknikker og den bedste miljøpraksis for kremation.

Der er ikke fastsat en tidsplan for gennemførelsen af disse foranstaltninger i 
gennemførelsesplanen. 

I henhold til Osparkonventionen, til hvilken Spanien og Det Europæiske Fællesskab er 
kontraherende parter, er kviksølv blevet udvalgt og prioriteret som et kemisk stof til en 
prioriteret foranstaltning på grund af dets persistens, tilbøjelighed til at være 
bioakkumulerende og toksicitet. I Osparkonventionen er der fastsat en række foranstaltninger 
med henblik på at reducere udledninger, emissioner og udslip af kviksølv fra punktkilder og 
diffuse kilder, og krematorier er identificeret som en væsentlig kilde til udslip af kviksølv, 
særlig fra amalgamtandfyldninger fra menneskerester. Idet man anerkender, at kremation 
rejser følsomme kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål, og at de kontraherende parter har 
forskellige holdninger og tilgange, som skal respekteres, når der skal findes en løsning på 
problemerne med udledninger, emissioner og udslip af kviksølv fra krematorier, anbefales i 
Osparhenstilling 2003/4, som er ændret ved Osparhenstilling 2006/2, de bedste tilgængelige 
teknikker, som kunne anvendes i krematorier med henblik på at forebygge og kontrollere 
spredningen af kviksølv i miljøet.

Andrageren anfører i punkt 4 i andragendet, at miljøkonsekvensanalysen var baseret på den 
gamle nationale lovgivning fra 1975, og at den ikke omfattede emissioner af dioxiner, 
furanser og andre persistente organiske miljøgifte. På EU-niveau er kravene til 
miljøkonsekvensanalyser fastsat i direktiv 85/337 om vurdering af visse offentlige og private 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald (EFT L 
332 af 28.12.2000, s. 91). 
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projekters indvirkning på miljøet1. Krematorier er imidlertid ikke omfattet af dette direktiv, og 
medlemsstaterne har derfor ikke i henhold til fællesskabslovgivningen pligt til at foretage en 
miljøkonsekvensanalyse ved opførelsen af nye krematorier. 

Konklusioner
Opførelsen af krematoriet er ikke i strid med Stockholmkonventionen. Krematorier er anført 
som en af kildekategorierne i bilag C, del III, for hvilken Stockholmkonventionen ikke 
pålægger anvendelse af de bedste tilgængelige teknikker. Den kræver imidlertid anvendelse af 
de bedste tilgængelige teknikker i overensstemmelse med gennemførelsesplanen i de 
respektive nationale handlingsplaner. Spanien anfører i sin handlingsplan, at det agter at 
udarbejde en manual for god praksis for kremation og at fremme anvendelsen af de bedste 
tilgængelige teknikker i krematorier, men uden at kræve, at disse bedste tilgængelige 
teknikker anvendes. Endvidere er der ikke angivet en tidsplan i den spanske 
gennemførelsesplan for disse aktiviteter. Medlemsstaterne skal imidlertid i henhold til artikel 
6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte ved behandlingen 
af forslag til opførelse af nye anlæg eller væsentlige ændringer i bestående anlæg, som 
anvender processer, der udleder kemikalier opført i bilag III, uden at det berører direktiv 
96/61/EF give forrang til alternative processer, teknikker eller praksis med tilsvarende 
anvendelighed, men hvor dannelse og udslip af stoffer, der er anført i bilag III, undgås. Da 
krematorier er en kendt kilde til de kemikalier, der er anført i bilag III, skal der ved opførelsen 
af et nyt krematorium gives forrang til alternative processer, teknikker eller praksis med 
tilsvarende anvendelighed, men hvor dannelse og udslip af stoffer, der er anført i bilag III, 
undgås. Kommissionen er af den opfattelse, at de bedste tilgængelige teknikker indgår i de 
alternative teknikker eller praksis, der er nævnt i artikel 6, stk. 3, og de bør derfor gives 
forrang i forbindelse med den planlagte opførelse. På grundlag af en foreløbig gennemgang af 
dokumentationen fra andrageren ser det ud til, at de relevante myndigheder ikke har taget 
passende hensyn til de bedste tilgængelige teknikker på dette område.

Disse oplysninger bør videregives til andrageren, der dog skal huske på, at det ikke er op til 
Kommissionen at gribe ind i denne specifikke sag, som det er forklaret ovenfor."

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet (EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40).


