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Tárgy: Javier San Martin Larrinoa, spanyol állampolgár által benyújtott 0219/2008. 
számú petíció egy krematórium Bilbaóban történő megépítése elleni tiltakozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen, hogy Bilbao központjában krematórium épüljön. 
Ennek kapcsán hivatkozik a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagokról 
szóló stockholmi egyezményre, amely egy Spanyolország és az EU által aláírt, jogilag 
kötelező érvényű megállapodás (a Tanács 2004. október 14-i határozata). Az egyezmény 
kimondja, hogy a krematóriumok dioxinokat, furánokat és más, a környezetben tartósan 
megmaradó szerves szennyezőanyagokat bocsátanak ki, amelyek rákkeltő hatásúak és komoly 
veszélyt jelentenek az egészségre. Több mint 26 000 lakos és számos oktatási és egészségügyi 
intézmény, idősek otthona, több sportpálya stb. kerülne a javasolt hamvasztótól kevesebb 
mint 500 m távolságra. A projekt 1975-ös jogszabályon alapuló környezeti hatásvizsgálata 
nem venné figyelembe a dioxinokat, furánokat és más, a környezetben tartósan megmaradó 
szerves szennyezőanyagokat. 2003 óta a helyi lakosok kampányt folytatnak a krematórium 
megépítésének terve ellen; a projekt ellenzői 5000 aláírást gyűjtöttek össze és nyújtottak be a 
bilbaói városi tanácshoz.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. április 24.

A vonatkozó nemzetközi egyezmények a környezetben tartósan megmaradó szerves 
szennyező anyagokról szóló stockholmi egyezmény (a stockholmi egyezmény) és az 
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északkelet-atlanti tengeri környezet védelméről szóló 1992. évi egyezmény (OSPAR-
egyezmény), a vonatkozó közösségi jogszabály pedig a környezetben tartósan megmaradó 
szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK rendelet1 (POP-rendelet), amelyet a 
környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló stockholmi 
egyezményből és nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 
1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagokról szóló jegyzőkönyvből adódó közösségi kötelezettségek egységes és hatékony 
megvalósítása érdekében fogadtak el. 

A stockholmi egyezményt, amelynek általános célja az emberi egészségnek és a környezetnek 
a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokkal szembeni védelme, 
Spanyolország 2004. május 28-án ratifikálta és az Európai Közösség 2004. november 16-án 
hagyta jóvá. A stockholmi egyezmény C. mellékletének I. része azok között a környezetben 
tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok között, amelyeknek képződése és antropogén 
forrásokból történő kibocsátása nem szándékos, felsorolja a poliklórozott dibenzo-p-
dioxinokat és dibenzo-furánokat, a hexaklór-benzolt és a poliklórozott bifenileket, és a III. 
részben azonosítja a krematóriumokat mint azon források egyikét, amelyekből ilyen anyagok 
keletkezhetnek és bocsátódhatnak ki a környezetbe. A krematóriumokat mint forráskategóriát 
illetően az 5. cikk előírja, hogy minden Részes Fél legalább a következő intézkedéseket 
foganatosítja a C. mellékletben felsorolt vegyi anyagok mindegyikének antropogén 
forrásokból származó összes kibocsátásának csökkentésére, a további minimalizálásuk, vagy, 
ahol megvalósítható, végleges kiküszöbölésük érdekében:

(a) akcióprogram kidolgozása, és azt követően annak teljesítése a C. mellékletben 
felsorolt vegyi anyagok kibocsátásának azonosítására, jellemzésére és taglalására, 
valamint a b)–e) albekezdések megvalósításának elősegítésére. Az egyezményben 
meghatározott egyéb követelmények között a tervnek tartalmaznia kell az 
akcióprogram, valamint a benne foglalt stratégiák és intézkedések megvalósításának 
ütemtervét;

(b) azon elérhető, kivitelezhető és megvalósítható intézkedések alkalmazásának 
elősegítése, melyekkel eredményesen elérhető a kibocsátások csökkentésének vagy a 
források kiküszöbölésének egy valószerű és jelentőségteljes szintje;

(c) a C. mellékletben felsorolt vegyi anyagok kialakulásának és kibocsátásának 
megelőzésére az alternatív vagy módosított anyagok, termékek és eljárások 
fejlesztésének ösztönzése, és, ahol alkalmazhatónak ítélik, alkalmazásának 
megkövetelése, figyelembe véve a C. mellékletben megadott, megelőzési és 
kibocsátás-csökkentési intézkedésekre vonatkozó általános útmutatást és a Részes 
Felek konferenciájának döntése alapján elfogadandó útmutatókat; 

(d) azon forráskategóriákba eső új források esetén, melyek a Részes Fél szerint ilyen 
intézkedések megtételét indokolják az akcióprogramjában, az elérhető legjobb 
technikák alkalmazásának ösztönzése és, az akcióprogramjának megvalósítási 
ütemtervével összhangban, megkövetelése, különös kezdeti figyelemmel a C. 
melléklet II. részében azonosított forráskategóriákra. Az azonosított kategóriák esetén 
a Részes Felek alkalmazhatják a legjobb környezeti gyakorlatot. Az elérhető legjobb 

                                               
1  Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a 

környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv 
módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.)
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technikák és legjobb környezeti gyakorlat alkalmazásakor a Részes Feleknek 
figyelembe kell venni az ezen mellékletben megadott, megelőzési és kibocsátás-
csökkentési intézkedésekre vonatkozó általános útmutatást és a Részes Felek 
konferenciájának döntése alapján elfogadandó, az elérhető legjobb technikákról és 
legjobb környezeti gyakorlatról szóló útmutatást;

(e) az akcióprogramjának megfelelően az elérhető legjobb technikák és legjobb 
környezeti gyakorlat alkalmazásának ösztönzése új forrásokra, a C. melléklet III. 
részében felsorolt forráskategóriákon belül, melyet a Részes Fél a d) albekezdésben 
nem adott meg. Az elérhető legjobb technikák és legjobb környezeti gyakorlat 
alkalmazásakor a Részes Feleknek figyelembe kell venni a C. mellékletben szereplő, 
megelőzési és kibocsátás-csökkentési intézkedésekre vonatkozó általános útmutatást, 
és az elérhető legjobb technikákról és legjobb környezeti gyakorlatról szóló, a Részes 
Felek konferenciájának döntése alapján elfogadandó útmutatókat;

(f) az ebbe az albekezdésbe tartozó elérhető legjobb technikákra vonatkozó 
kötelezettségeinek kielégítésére bármely Részes Fél alkalmazhat kibocsátási 
határértékeket vagy üzemi szabványokat.

A stockholmi egyezmény részes feleinek konferenciája SC-3/5. sz. határozatával elfogadta az
elérhető legjobb technikákra (BAT) vonatkozó iránymutatásokat és a legjobb 
környezetvédelmi gyakorlatra (BEP) vonatkozó átmeneti útmutatót, amelyek felölelik a 
krematóriumokat mint forráskategóriát, és a stockholmi egyezmény weboldalán érhetők el. 
Az egyezmény 5. cikkével összhangban a BAT és a BET d) és e) albekezdésnek megfelelő 
alkalmazásakor a feleknek figyelembe kell venniük az iránymutatásokat és az útmutatót. Ezek 
felhasználhatók az országos szintű döntéshozatal elősegítése érdekében is az akciótervek, 
valamint az 5. cikk és a C. melléklet szerinti kötelezettségekkel kapcsolatos egyéb fellépések 
végrehajtása során.

Ennek megfelelően a stockholmi egyezmény szerint nem áll fenn kötelezettség, amely előírná 
az elérhető legjobb technikák és a legjobb környezetvédelmi gyakorlat alkalmazását a 
krematóriumok építése során, de ilyen technikák rendelkezésre állnak, és ajánlott ezek 
alkalmazása. 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK 
rendeletet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 
stockholmi egyezmény, illetve a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő 
levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan 
megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyv szerinti közösségi 
kötelezettségek egységes és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében fogadták el. A 
rendelet III. melléklete a kibocsátás-csökkentési rendelkezések hatálya alá tartozó anyagként 
sorolja fel a poliklórozott dibenzo-p-dioxinokat és a dibenzo-furánokat, a hexaklór-benzolt, a 
poliklórozott bifenileket és a policiklikus aromás szénhidrogéneket. A rendelet 6. cikke előírja 
a következőket:
- a tagállamok a stockholmi egyezmény és a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő 
levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan 
megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeikkel 
összhangban az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül elkészítik és gondozzák 
a III. mellékletben felsorolt anyagok kibocsátási leltárait a levegő, a víz és a talaj 
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vonatkozásában;
- a tagállam nemzeti intézkedési tervének részeként közli mind a Bizottsággal, mind a többi 
tagállammal a stockholmi egyezményben foglalt kötelezettségeivel összhangban, az 
összkibocsátás megállapítására, jellemzésére és minimalizálására – illetve a lehetőség szerinti 
mielőbbi kiküszöbölésére – kialakított intézkedéseket tartalmazó cselekvési tervét. A 
cselekvési terv tartalmazza azon intézkedéseket, amelyekkel előmozdítható a helyettesítő 
vagy módosított anyagok, termékek és eljárások kifejlesztése, és adott esetben előírja azok 
használatát, a III. mellékletben felsorolt anyagok keletkezésének és kibocsátásának elkerülése 
érdekében;
- A tagállamok a III. mellékletben felsorolt vegyi anyagok kibocsátásával járó folyamatokat 
alkalmazó új létesítmények építésére vagy meglévő létesítmények jelentős módosítására 
vonatkozó kérelmek mérlegelésekor – a 2008/1/EK tanácsi irányelv1 sérelme nélkül –
előnyben részesítik a hasonlóan hasznos, de a III. mellékletben felsorolt anyagok 
keletkezésével és kibocsátásával nem járó alternatív folyamatokat, technikákat vagy 
gyakorlatokat. 

Spanyolország a stockholmi egyezmény és a 850/2004/EK rendelet szerinti kötelezettségeivel 
összhangban 2007. március 20-án benyújtotta nemzeti végrehajtási tervét a stockholmi 
egyezmény titkárságának és a Bizottságnak. E dokumentumban Spanyolország felismeri, 
hogy a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok bizonyos nem 
szándékos forrásait, köztük a krematóriumokat, nem szabályozzák a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv alapján, és ezeket nem 
azonosítja kifejezetten a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelv2. Továbbá, a 
dokumentum szerint nemzeti szinten létezik néhány közösség (comunidades), amelyben a 
krematóriumoknak környezetvédelmi engedéllyel kell rendelkezniük, és előírják a legalább
1000ºC-os kemence-hőmérsékletet, 2 másodpercet meghaladó tartózkodási idő mellett,
valamint a koporsó díszítéseinek égetés előtti leszedését, hogy elkerüljék a nemkívánatos 
kibocsátásokat. Továbbá Spanyolország felismeri, hogy dioxin-monitorozási rendszert lenne 
szükséges megvalósítani  a szóban forgó kemencékben, valamint fokozni kellene a 
kibocsátások ellenőrzését. Végül, Spanyolország a következő intézkedéseket határozta meg a 
krematóriumok kibocsátásaival kapcsolatos helyzet javítása érdekében:
 a BAT/BEP előmozdítása a krematóriumokban:

o kritériumok és irányelvek kidolgozása, amelyek a környezetben tartósan 
megmaradó szerves szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére 
irányulnak ebben az ágazatban;

o a helyes gyakorlatok kézikönyvének kidolgozása a hamvasztás terén, egy 
tájékoztató és tudatosságnövelő programmal egybekötve; 

 a szociális eszközök nemzeti végrehajtási terv végrehajtásába való hatékony 
beépítésének előmozdítása;

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. január 15-i 2008/1/EK irányelve a 

környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 24., 2008.1.29., 8. 
o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 4- i 2000/76/EK irányelve a hulladékok 
égetéséről (HL L 332., 2000.12.28., 91. o.) 
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o tudatosságnövelő program kialakítása a helyi hatóságok számára a 
hamvasztással kapcsolatban elérhető legjobb technikák és legjobb 
környezetvédelmi gyakorlatok tárgyában.

A végrehajtási tervben nem határoztak meg határidőt ezen intézkedések megvalósítása 
tekintetében. 

Az OSPAR-egyezményben, amelynek Spanyolország és az Európai Közösség részes felei, a 
higanyt választották és emelték ki kiemelt fellépést igénylő vegyi anyagként, a környezetben 
való tartós megmaradása, bioakkumulációs képessége és toxicitása miatt. Az OSPAR számos
intézkedést hozott a higany pontszerű és diffúz forrásokból eredő, különböző közegekbe 
történő kibocsátásának és veszteségének csökkentése érdekében, és a krematóriumokat a 
higany környezetbe való kijutásának jelentős forrásaként azonosította, különösen az emberi 
maradványokból származó amalgám fogtömések miatt. Felismerve, hogy a hamvasztás 
gyakorlata érzékeny kulturális és társadalmi kérdéseket vet fel, és hogy a részes felek körében 
különböző hozzáállások és megközelítések tapasztalhatók, amelyeket tiszteletben kell tartani 
a krematóriumokból származó, különböző közegekbe történő higanykibocsátások és 
veszteségek problémáinak kezelése során, a 2006/2. sz. OSPAR-ajánlással módosított 2003/4. 
sz. OSPAR-ajánlás elérhető legjobb technikákat (BAT) ajánl, amelyeket a higany 
környezetben való szétszóródásának megakadályozása és ellenőrzése érdekében be lehetne 
vezetni a krematóriumokban.

A petíció benyújtója a petíció 4. pontjában kijelenti, hogy a környezeti hatásvizsgálat az 1975. 
évi régi nemzeti jogszabályon alapult, és nem ölelte fel a dioxinok, furánok és más, a 
környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok kibocsátását. Az Európai 
Közösség szintjén a környezeti hatásvizsgálatok követelményeit a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló 85/337/EGK irányelv1 határozza meg. A krematóriumok azonban nem 
tartoznak ezen irányelv hatálya alá, ezért az Európai Közösség jogszabályai értelmében nem 
áll fenn olyan kötelezettség, amely szerint az új krematóriumok építésekor környezeti 
hatásvizsgálatot kell végezni. 

Következtetések

A krematórium építése nem sérti a stockholmi egyezményt. A krematóriumokat a C. melléklet 
III. részében sorolják fel a forráskategóriák egyikeként, amelyek tekintetében a stockholmi 
egyezmény nem írja elő az elérhető legjobb technikák alkalmazását. Előírja viszont az
elérhető legjobb technikák alkalmazását a vonatkozó nemzeti cselekvési tervben 
meghatározott végrehajtási ütemtervvel összhangban. Spanyolország cselekvési tervében 
jelzi, hogy egy helyes gyakorlatokról szóló kézikönyv kidolgozását tervezi a krematóriumok 
tekintetében, és az elérhető legjobb technikák előmozdítását tervezi a krematóriumokban, 
ugyanakkor nem írja elő ezen elérhető legjobb technikák alkalmazását. Ezen túlmenően a 
spanyol végrehajtási terv nem határoz meg határidőket a tevékenységek vonatkozásában. A 
környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK rendelet 
6. cikkének (3) bekezdése alapján azonban a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt vegyi 
anyagok kibocsátásával járó folyamatokat alkalmazó új létesítmények építésére vagy meglévő 

                                               
1 A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek 

környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 175., 1985.7.5., 40. o.).



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

HU

létesítmények jelentős módosítására vonatkozó kérelmek mérlegelésekor – az 1996/61/EK 
tanácsi irányelv sérelme nélkül – előnyben kell részesíteniük a hasonlóan hasznos, de a III. 
mellékletben felsorolt anyagok keletkezésével és kibocsátásával nem járó alternatív 
folyamatokat, technikákat vagy gyakorlatokat. Mivel a krematóriumok a III. mellékletben 
felsorolt vegyi anyagok ismert forrásai, az új krematóriumok építésekor előnyben kell 
részesíteni a hasonlóan hasznos, de a III. mellékletben felsorolt anyagok keletkezésével és 
kibocsátásával nem járó alternatív folyamatokat, technikákat vagy gyakorlatokat. A Bizottság 
úgy véli, hogy az elérhető legjobb technikák a 6. cikk (3) bekezdésében említett „alternatív 
folyamatok, technikák vagy gyakorlatok” részei, és ezeket ezért előnyben kell részesíteni a 
tervezett építésnél. A petíció benyújtója által biztosított dokumentumok előzetes 
felülvizsgálata alapján úgy tűnik, hogy az illetékes hatóságok nem vették megfelelően 
figyelembe az e területen elérhető legjobb technikákat.

Hasznos lenne ezt az információt továbbítani a petíció benyújtójának, mindazonáltal szem 
előtt tartva, hogy – amint azt a fentiekben kifejtettük – nem a Bizottság feladata, hogy e 
meghatározott ügyben intézkedéseket tegyen.


