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valituksesta, joka koskee krematorion rakentamista Bilbaoon

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa krematorion suunnitellusta rakentamisesta Bilbaon keskustaan. 
Tässä yhteydessä hän mainitsee pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman 
yleissopimuksen, joka on sitova kansainvälinen sopimus, jonka Espanja ja EU ovat 
ratifioineet (neuvoston 14. lokakuuta 2004 tekemä päätös) ja jossa todetaan, että krematorio 
päästää dioksiineja, furaaneja ja muita pysyviä orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat syöpää 
aiheuttavia ja erittäin vaarallisia terveydelle. Alle 500 metrin etäisyydellä ehdotetusta 
krematoriosta on yli 26 000 asukasta sekä monta oppi- ja terveyslaitosta, vanhainkotia, 
urheilukenttää jne. Hankkeesta tehdyssä ympäristövaikutusten arvioinnissa, joka perustuu 
vuoden 1975 lainsäädäntöön, ei oteta huomioon dioksiineja, furaaneja ja muita pysyviä 
orgaanisia yhdisteitä. Paikalliset asukkaat ovat vuodesta 2003 lähtien kampanjoineet 
krematorion rakentamista koskevia suunnitelmia vastaan, ja Bilbaon kaupunginvaltuustoon on 
toimitettu kirje, jossa yli 5 000 allekirjoittanutta vastustaa hanketta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 11. heinäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 24. huhtikuuta 2009

Asian kannalta oleelliset kansainväliset yleissopimukset ovat pysyviä orgaanisia yhdisteitä 
koskeva Tukholman yleissopimus (POP-yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus) ja
vuoden 1992 yleissopimus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta (OSPAR-
yleissopimus). Merkityksellisen yhteisön lainsäädännön muodostaa pysyvistä orgaanisista 
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yhdisteistä annettu asetus (EY) N:o 850/20041 (POP-asetus), jolla varmistetaan POP-
yhdisteitä koskevaan Tukholman yleissopimukseen ja vuonna 1979 tehtyyn valtiosta toiseen 
tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liitettyyn 
POP-yhdisteitä koskevaan pöytäkirjaan perustuvien yhteisön velvoitteiden yhdenmukainen ja 
tehokas täytäntöönpano.

Espanja ratifioi 28. toukokuuta 2004 POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen, 
jonka yleisenä tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä pysyviltä orgaanisilta 
yhdisteiltä, ja Euroopan yhteisö hyväksyi sopimuksen 16. marraskuuta 2004. POP-yhdisteitä 
koskevan Tukholman yleissopimuksen C liitteen I osassa polyklooratut dibentso-para-
dioksiinit ja dibentsofuraanit, heksaklooribentseeni ja polyklooratut bifenyylit luokitellaan 
POP-yhdisteiksi, silloin kun niitä muodostuu ja vapautuu tahattomasti ihmisen toiminnan 
tuloksena, ja III osassa krematoriot mainitaan lähteenä, josta näitä aineita voi syntyä ja päästä 
ympäristöön. Päästölähteiksi luokiteltujen krematorioiden osalta 5 artiklassa edellytetään, että 
vähentääkseen kunkin C liitteessä mainitun kemikaalin ihmisperäisistä lähteistä peräisin 
olevia kokonaispäästöjä, päämääränään niiden jatkuva vähentäminen ja mahdollisuuksien 
mukaan niiden lopullinen poistaminen, kukin osapuoli ryhtyy vähintään seuraaviin 
toimenpiteisiin:

(a) Kehittää toimintasuunnitelman sekä panee myöhemmin tämän toimintasuunnitelman 
täytäntöön osana täytäntöönpanosuunnitelmaansa C liitteessä lueteltujen kemikaalien 
päästöjen tunnistamiseksi, luonnehtimiseksi ja käsittelemiseksi sekä tämän artiklan b–
e kohdan täytäntöönpanon helpottamiseksi. Muiden yleissopimuksessa määritettyjen 
vaatimusten lisäksi suunnitelmaan on sisällytettävä aikataulu toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanolle, mukaan lukien strategioiden ja niissä mainittujen toimenpiteiden 
aikataulu;

(b) Edistää sellaisten käytettävissä ja toteutettavissa olevien käytännöllisten 
toimenpiteiden soveltamista, joiden avulla voidaan nopeasti saavuttaa realistinen ja 
tarkoituksenmukainen päästöjen vähennysten ja päästölähteiden poistojen taso;

(c) Edistää korvaavien tai muunneltujen materiaalien, tuotteiden ja prosessien käytön 
kehittämistä ja tarvittaessa vaatii niiden käyttöä C liitteessä lueteltujen kemikaalien 
muodostumisen ja päästöjen ehkäisemiseksi, ottaen huomioon C liitteen sisältämät 
päästöjä ehkäiseviä ja vähentäviä toimenpiteitä koskevat yleiset ohjeet ja suuntaviivat, 
jotka hyväksytään osapuolten konferenssin päätöksellä;

(d) Edistää ja toimintasuunnitelmansa täytäntöönpanoaikataulun mukaisesti vaatii 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan soveltamista uusiin päästölähteisiin, jotka 
kuuluvat sellaisiin päästölähdetyyppeihin, joiden asianomainen osapuoli on 
toimintasuunnitelmassaan katsonut edellyttävän tällaista toimintaa, kiinnittäen aluksi 
erityisesti huomiota C liitteen II osassa mainittuihin päästölähdetyyppeihin. 
Mainittujen tyyppien osalta osapuolet edistävät ympäristön kannalta parhaiden 
käytäntöjen soveltamista. Soveltaessaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja 
ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä osapuolten tulisi ottaa huomioon kyseisen 
liitteen sisältämät päästöjen ehkäisy- ja vähennystoimenpiteitä koskevat yleiset ohjeet 
sekä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja ympäristön kannalta parhaita 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä 

orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7).



CM\782522FI.doc 3/6 PE423.903v01-00

FI

käytäntöjä koskevat suuntaviivat, jotka hyväksytään osapuolten konferenssin 
päätöksellä;

(e) Edistää toimintasuunnitelmansa mukaisesti parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja 
ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen soveltamista uusiin päästölähteisiin, jotka 
kuuluvat esimerkiksi C liitteen III osassa lueteltuihin päästölähdetyyppeihin, joita 
osapuoli ei ole käsitellyt d kohdan mukaisesti. Soveltaessaan parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa ja ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä osapuolten tulisi ottaa 
huomioon C liitteen sisältämät päästöjen ehkäisy- ja vähennystoimenpiteitä koskevat 
yleiset ohjeet sekä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja ympäristön kannalta 
parhaita käytäntöjä koskevat suuntaviivat, jotka hyväksytään osapuolten konferenssin 
päätöksellä;

(f) Osapuoli voi soveltaa päästöjen raja-arvoja tai suoritusarvovaatimuksia parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa varten täyttääkseen tämän kappaleen mukaiset 
sitoumuksensa.

Tukholman yleissopimuksen osapuolten konferenssi hyväksyi päätöksellään SC-3/5 parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat suuntaviivat ja ympäristön kannalta parhaita 
käytäntöjä koskevat väliaikaiset ohjeet, joita sovelletaan päästölähteiksi luokiteltuihin 
krematorioihin ja jotka ovat saatavilla POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen 
Internet-sivustolla. Yleissopimuksen 5 artiklan nojalla osapuolten on otettava suuntaviivat ja 
ohjeet huomioon soveltaessaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja ympäristön kannalta 
parhaita käytäntöjä d ja e kohdan mukaisesti. Niitä voidaan hyödyntää myös kansallisessa 
päätöksenteossa pantaessa täytäntöön toimintasuunnitelmia ja muita 5 artiklassa ja C liitteessä 
määrättyihin velvoitteisiin liittyviä toimia.

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen nojalla ei näin ollen tarvitse edellyttää, 
että krematorioita rakennettaessa sovelletaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja 
ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä, mutta tällainen tekniikka on käytettävissä, ja sen 
käyttöä suositellaan.

POP-yhdisteitä koskevan asetuksen (EY) N:o 850/2004 tavoitteena on varmistaa POP-
yhdisteitä koskevaan Tukholman yleissopimukseen ja vuonna 1979 tehtyyn valtiosta toiseen 
tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liitettyyn 
POP-yhdisteitä koskevaan pöytäkirjaan perustuvien yhteisön velvoitteiden yhdenmukainen ja 
tehokas täytäntöönpano. Asetuksen liitteessä III luetellaan polyklooratut dibentso-para-
dioksiinit ja dibentsofuraanit, heksaklooribentseeni, polyklooratut bifenyylit ja polysykliset 
aromaattiset hiilivedyt aineina, joihin sovelletaan päästöjen vähentämistä koskevia 
säännöksiä. Asetuksen 6 artiklassa edellytetään seuraavaa:
- Jäsenvaltioiden on kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta laadittava 
päästökartoitukset liitteessä III mainittujen aineiden päästöistä ilmaan, veteen ja maahan 
Tukholman yleissopimuksesta ja valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien 
kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liitetystä POP-yhdisteitä koskevasta 
pöytäkirjasta johtuvien velvoitteidensa mukaisesti ja ylläpidettävä näitä kartoituksia.
- Jäsenvaltion on osana kansallista täytäntöönpanosuunnitelmaa ilmoitettava sekä komissiolle 
että muille jäsenvaltioille Tukholman yleissopimuksesta johtuvien velvoitteidensa mukaisesti 
laatimastaan kansallisesta toimintaohjelmasta, jonka perusteella voidaan tunnistaa, luonnehtia 
ja minimoida mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pikaiseen poistamiseen pyrkien 
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kokonaispäästöt. Toimintaohjelmaan on sisällytettävä toimia, joilla edistetään korvaavien tai 
muutettujen aineiden, tuotteiden ja prosessien kehittämistä ja joilla tarvittaessa vaaditaan 
niiden käyttämistä, jotta liitteessä III mainittujen aineiden muodostuminen ja niiden päästöt 
voitaisiin estää.
- Arvioitaessa ehdotuksia sellaisten uusien laitosten rakentamiseksi tai sellaisten olemassa 
olevien laitosten muuttamiseksi merkittävästi, joiden käyttämistä prosesseista pääsee 
ympäristöön liitteessä III mainittuja kemikaaleja, jäsenvaltion on ensisijaisesti harkittava 
vaihtoehtoisia prosesseja, tekniikoita tai käytäntöjä, joilla saavutetaan sama hyöty, mutta 
joissa ei muodostu tai joista ei pääse ympäristöön liitteessä III mainittuja kemikaaleja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta neuvoston direktiivin 2008/1/EY1 soveltamista.

Tukholman yleissopimukseen ja asetukseen (EY) No 850/2004 perustuvien velvoitteidensa 
mukaisesti Espanja toimitti kansallisen täytäntöönpanosuunnitelmansa Tukholman 
yleissopimuksen sihteeristölle ja komissiolle 20. maaliskuuta 2007. Espanja toteaa kyseisessä 
asiakirjassa, etteivät tietyt tahattomat POP-yhdisteiden lähteet, krematoriot mukaan luettuna, 
kuulu ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun 
direktiivin 2008/1/EY soveltamisalaan ja ettei niistä nimenomaisesti säädetä jätteenpoltosta 
annetussa direktiivissä 2000/76/EY2. Asiakirjassa todetaan lisäksi, että joissakin kansallisissa 
yhteisöissä (comunidades) edellytetään, että  krematorioilla on ympäristölupa, että uunin 
lämpötila on enintään 1 000ºC viipymäajan ollessa yli 2 sekuntia ja että ruumisarkun koristeet 
poistetaan ennen polttamista mahdollisten haitallisten päästöjen välttämiseksi. Lisäksi Espanja 
myöntää, että tällaisissa uuneissa on otettava käyttöön dioksiinien seurantajärjestelmä ja 
lisättävä päästöjen valvontaa. Parantaakseen krematorioiden päästötilannetta Espanja aikoo

 edistää parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden 
käytäntöjen soveltamista krematorioissa, minkä yhteydessä

o laaditaan kriteerejä ja ohjeita, joilla pyritään vähentämään tällä alalla syntyviä 
POP-yhdisteiden päästöjä

o laaditaan polttohautauksessa sovellettavia hyviä käytäntöjä koskeva käsikirja, 
joka liitetään tiedotusohjelmaan;

 edistää sosiaalisten välineiden tehokasta liittämistä kansallisen 
täytäntöönpanosuunnitelman toteutukseen, minkä yhteydessä

o suunnitellaan paikallisviranomaisille tarkoitettu tiedotusohjelma 
polttohautauksessa sovellettavista parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta 
ja ympäristön kannalta parhaista käytännöistä.

Täytäntöönpanosuunnitelmassa ei ole esitetty aikataulua mainittujen toimien 
täytäntöönpanolle.

OSPAR-yleissopimuksen, jonka sopimuspuolia Espanja ja Euroopan yhteisö ovat, nojalla 
elohopea on määritetty ensisijaisia toimia edellyttäväksi aineeksi, koska se on pysyvää, 
biologisesti kertyvää ja myrkyllistä. OSPAR-yleissopimukseen sisältyy toimia, joilla pyritään 
vähentämään elohopean pääsemistä ja häviämistä piste- tai hajakuormituslähteistä, ja 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/1/EY, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, ympäristön 

pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/76/EY, annettu 4 päivänä joulukuuta 2000, jätteenpoltosta 

(EUVL L 332, 28.12.2000, s. 91).
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krematoriot määritetään merkittäväksi elohopeapäästöjen lähteeksi erityisesti vainajien 
hammasamalgaamin vuoksi. OSPAR-suosituksessa 2003/4, sellaisena kuin se on muutettuna 
OSPAR-suosituksella 2006/2, otetaan huomioon, että polttohautauksen yhteydessä tulee esiin 
arkaluonteisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia asioita ja että sopimuspuolilla on erilaisia 
suhtautumis- ja lähestymistapoja, joita on kunnioitettava käsiteltäessä krematorioista 
aiheutuviin elohopean päästöihin ja häviämiseen liittyviä ongelmia, ja suositetaan 
soveltamaan krematorioissa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, jotta voidaan ehkäistä ja 
valvoa elohopean pääsemistä ympäristöön.

Vetoomuksen esittäjä toteaa vetoomuksen 4 kohdassa, että ympäristövaikutusten arviointi 
perustui vanhaan, vuonna 1975 annettuun kansalliseen lainsäädäntöön ja ettei siinä otettu 
huomioon dioksiinien, furaanien ja muiden POP-yhdisteiden päästöjä. Euroopan yhteisössä 
ympäristövaikutusten arviointia koskevat vaatimukset määritetään ympäristövaikutusten 
arviointia koskevassa direktiivissä 85/3371. Krematoriot eivät kuitenkaan kuulu sen 
soveltamisalaan, joten Euroopan yhteisön lainsäädännössä ei velvoiteta tekemään 
ympäristövaikutusten arviointia rakennettaessa uusia krematorioita.

Päätelmät

Kyseessä olevan krematorion rakentaminen ei ole Tukholman yleissopimuksen vastaista. 
Krematoriot sisältyvät C liitteen III osassa olevaan sellaisten päästölähteiden luetteloon, joissa 
Tukholman yleissopimuksessa ei edellytetä parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamista. Sopimuksessa edellytetään kuitenkin parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamista kansallisissa toimintasuunnitelmissa asetetun täytäntöönpanoaikataulun 
mukaisesti. Toimintasuunnitelmassaan Espanja toteaa aikovansa laatia krematorioita varten 
hyviä käytäntöjä koskevan käsikirjan ja edistää parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamista polttohautauksessa, mutta se ei aio edellyttää parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamista. Espanjan täytäntöönpanosuunnitelmassa ei ole myöskään määritetty 
aikataulua näille toimille. POP-yhdisteitä koskevan asetuksen (EY) N:o 850/2004 6 artiklan 
3 kohdassa kuitenkin edellytetään, että arvioitaessa ehdotuksia sellaisten uusien laitosten 
rakentamiseksi tai sellaisten olemassa olevien laitosten muuttamiseksi merkittävästi, joiden 
käyttämistä prosesseista pääsee ympäristöön liitteessä III mainittuja kemikaaleja, jäsenvaltion 
on ensisijaisesti harkittava vaihtoehtoisia prosesseja, tekniikoita tai käytäntöjä, joilla 
saavutetaan sama hyöty, mutta joissa ei muodostu tai joista ei pääse ympäristöön liitteessä III 
mainittuja kemikaaleja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston direktiivin 2008/1/EY 
soveltamista. Koska krematorioiden tiedetään olevan liitteessä III lueteltujen kemikaalien 
lähteitä, uutta krematoriota rakennettaessa on ensisijaisesti harkittava vaihtoehtoisia 
prosesseja, tekniikoita tai käytäntöjä, joilla saavutetaan sama hyöty, mutta joissa ei muodostu 
tai joista ei pääse ympäristöön liitteessä III mainittuja kemikaaleja. Komissio katsoo, että 
parhaat käytettävissä olevat tekniikat ovat 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja "vaihtoehtoisia 
tekniikoita tai käytäntöjä", minkä vuoksi niitä on harkittava ensisijaisesti rakentamista 
suunniteltaessa. Vetoomuksen esittäjän toimittamien asiakirjojen alustavan arvioinnin 
perusteella vaikuttaa siltä, etteivät asiasta vastaavat viranomaiset ole ottaneet alalla 
sovellettavia parhaita käytettävissä olevia tekniikoita asianmukaisesti huomioon.

Komissio kehottaa välittämään tämän tiedon vetoomuksen esittäjälle ja ottamaan huomioon, 
                                               
1 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten 

hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40).
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ettei komission tehtävänä ole puuttua tähän nimenomaiseen tapaukseen, kuten edellä on 
selvitetty.


