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Temats: Lūgumraksts Nr. 0219/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Javier San 
Martin Larrinoa, par protestu pret krematorijas būvniecību Bilbao

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret plānoto krematorijas būvniecību Bilbao centrā. Šajā 
saistībā viņš atsaucas uz Stokholmas Konvenciju par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem, 
kas ir starptautiskā līmenī juridiski saistošs nolīgums, kuru ratificēja Spānija un ES (Padomes 
2004. gada 14. oktobra lēmums) un kurā teikts, ka krematorija rada dioksīnu, furānu un citu 
noturīgo organisko piesārņotāju emisijas, kas ir kancerogēnas un ļoti bīstamas dzīvībai. 
Vairāk nekā 26 000 iedzīvotāju dzīvo, kā arī izglītības un veselības iestādes, pansionāti, 
sporta centri un citas iestādes atrodas mazāk nekā 500 m attālumā no vietas, kurā paredzēts
būvēt krematoriju. Šī projekta ietekmes uz vidi novērtējuma pamatā ir 1975. gada tiesību akti, 
kuros nav ņemti vērā dioksīni, furāni un citi noturīgie organiskie piesārņotāji. Kopš 
2003. gada vietējie iedzīvotāji organizējuši vairākas kampaņas, paužot neapmierinātību par 
krematorijas būvniecību; Bilbao pilsētas domē ir iesniegti vairāk nekā 5000 paraksti pret šī 
projekta īstenošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 11. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

„No starptautiskajām konvencijām uz šo lietu attiecas Stokholmas Konvencija par noturīgiem 
organiskiem piesārņotājiem (Stokholmas Konvencija par NOP) un 1992. gada Konvencija par 
Ziemeļaustrumu Atlantijas reģiona jūras vides aizsardzību (OSPAR Konvencija), bet no 
Kopienas tiesību aktiem uz šo lietu attiecas Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem 
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organiskajiem piesārņotājiem1 (NOP regula), ko pieņēma, lai nodrošinātu saskaņotu un 
efektīvu to Kopienas saistību izpildi, kas noteiktas Stokholmas Konvencijā par NOP un 
1979. gada Konvencijas par tāldarbīgu pārrobežu gaisa piesārņojumu Protokolā par 
noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem.

Stokholmas Konvenciju par NOP, kuras vispārējais mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un 
vidi pret NOP, Spānija ratificēja 2004. gada 28. maijā, bet Eiropas Kopiena — 2004. gada 
16. novembrī. Stokholmas Konvencijas par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem 
C pielikuma I daļā polihlordibenzo-p-dioksīni un polihlordibenzofurāni, heksahlorbenzols un 
polihlorbifenili minēti kā noturīgie organiskie piesārņotāji, kas neapzināti veidojas 
antropogēnajos avotos un izdalās no tiem, un krematorijas III daļā minētas to piesārņojuma
avotu vidū, kuros šīs vielas var veidoties un no kuriem tās var izdalīties. Attiecībā uz 
krematorijām kā piesārņojuma avotu 5. pantā noteikts, ka katra līgumslēdzēja puse veic 
vismaz šādus pasākumus, lai samazinātu visu C pielikumā minēto ķīmisko vielu kopējās
izplūdes no antropogēnajiem avotiem un pēc tam turpinātu to samazināšanu un, ja iespējams, 
nodrošinātu to pilnīgu novēršanu:

a) izstrādā un pēc tam kā daļu no sava īstenošanas plāna īsteno rīcības plānu, kura mērķis 
ir identificēt, raksturot un regulēt C pielikumā minēto ķīmisko vielu izplūdi, kā arī 
veicināt b) līdz e) apakšpunkta izpildi. Cita starpā konvencijā ir noteikts, ka rīcības 
plānā jāiekļauj tā īstenošanas grafiks, tostarp tajā noteikto stratēģiju un pasākumu
īstenošanas grafiks;

b)  veicina tādu pieejamu, realizējamu un praktisku pasākumu piemērošanu, ar kuriem 
iespējams ātri panākt reālu un ievērojamu izplūdes apjomu samazināšanos vai 
piesārņojuma avotu likvidēšanu;

c) veicina aizstājēju vai modificētu materiālu, produktu un procesu attīstīšanu un
attiecīgā gadījumā pieprasa to izmantošanu, lai novērstu C pielikumā minēto ķīmisko
vielu veidošanos un izplūdi, vienlaikus ņemot vērā C pielikumā izklāstītos vispārīgos
norādījumus par izplūdes apjomu samazināšanas un novēršanas pasākumiem, kā arī 
vadlīnijas, ko pieņem ar līgumslēdzēju pušu konferences lēmumu; 

d)   veicina un saskaņā ar tās rīcības plāna īstenošanas grafiku pieprasa labāko pieejamo
metožu izmantošanu tādu piesārņojuma avotu kategoriju jaunos piesārņojuma avotos, 
kurām līgumslēdzēja puse savā rīcības plānā šādu rīcību ir noteikusi par atbilstošu, 
sākotnēji īpašu uzmanību pievēršot C pielikuma II daļā minētajām piesārņojuma
avotu kategorijām. Attiecībā uz šīm noteiktajām kategorijām līgumslēdzējas puses 
veicina vislabākās ekoloģiskās prakses izmantošanu. Piemērojot labākās pieejamās 
metodes un vislabāko ekoloģisko praksi, līgumslēdzējas puses ņem vērā C pielikumā 
izklāstītos vispārīgos norādījumus par izplūdes apjomu samazināšanas un novēršanas
pasākumiem, kā arī vadlīnijas par labākajām pieejamajām metodēm un vislabāko 
ekoloģisko praksi, kuras pieņem ar līgumslēdzēju pušu konferences lēmumu;

e)    saskaņā ar savu rīcības plānu veicina labāko pieejamo metožu un vislabākās 
ekoloģiskās prakses izmantošanu tādos jaunos piesārņojuma avotos, kas ietilpst 
C pielikuma III daļā minētajās piesārņojuma avotu kategorijās un kurus līgumslēdzēja 

                                               
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 850/2004 par 

noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (OV L 158, 
30.4.2004., 7. lpp.)



CM\782522LV.doc 3/5 PE423.903v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

puse nav regulējusi atbilstoši d) apakšpunkta nosacījumiem. Piemērojot labākās 
pieejamās metodes un vislabāko ekoloģisko praksi, līgumslēdzējas puses ņem vērā 
C pielikumā izklāstītos vispārīgos norādījumus par izplūdes apjomu samazināšanas un 
novēršanas pasākumiem, kā arī vadlīnijas par labākajām pieejamajām metodēm un 
vislabāko ekoloģisko praksi, kuras pieņem ar līgumslēdzēju pušu konferences 
lēmumu;

f)   lai izpildītu saistības, ko attiecībā uz labākajām pieejamajām metodēm nosaka šis 
punkts, līgumslēdzēja puse var noteikt izplūdes apjoma robežvērtības vai darbības
standartus.

Ar Lēmumu Nr. SC-3/5 Stokholmas Konvencijas līgumslēdzēju pušu konference pieņēma 
vadlīnijas par labākajām pieejamajām metodēm (LPM) un pagaidu norādījumus par vislabāko 
ekoloģisko praksi (VEP), kuri attiecas uz krematorijām kā piesārņojuma avotu kategoriju un ir
pieejami Stokholmas Konvencijas par NOP tīmekļa vietnē. Konvencijas 5. pants nosaka, ka
līgumslēdzējām pusēm, piemērojot LPM un VEP saskaņā ar d) un e) apakšpunktu, šīs 
vadlīnijas un norādījumi ir jāņem vērā. Tos var izmanto arī, lai sekmētu lēmumu pieņemšanu 
valsts līmenī, īstenojot rīcības plānus un citas darbības, kas saistītas ar 5. pantā un 
C pielikumā noteiktajām saistībām.

Tātad saskaņā ar Stokholmas Konvenciju par NOP nav tādas prasības, kas noteiktu, ka, 
būvējot krematorijas, ir jāizmanto labākās pieejamās metodes un vislabākā ekoloģiskā prakse, 
tomēr šādas metodes ir pieejamas un to izmantošana ir vēlama.

Regulu (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem pieņēma, lai 
nodrošinātu saskaņotu un efektīvu to Kopienas saistību izpildi, kas noteiktas Stokholmas 
Konvencijā par NOP un 1979. gada Konvencijas par tāldarbīgu pārrobežu gaisa piesārņojumu 
Protokolā par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem. Regulas III pielikumā 
polihlordibenzo-p-dioksīni un polihlordibenzofurāni, heksahlorbenzols un polihlorbifenili un 
policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži minēti kā vielas, uz kurām attiecas noteikumi par 
izplūdes apjoma samazināšanu. Regulas 6. pants nosaka, ka:
- divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis saskaņā ar savām saistībām, kas 
noteiktas Stokholmas Konvencijā un LRTAP Konvencijas Protokolā par NOP, izveido un 
uztur uzskaites par III pielikumā minēto vielu izplūdēm gaisā, ūdenī un uz zemes;
- dalībvalsts kā daļu no sava valsts īstenošanas plāna iesniedz Komisijai un citām dalībvalstīm 
savu rīcības plānu, kas izstrādāts atbilstoši saistībām, ko tai nosaka Stokholmas Konvencija, 
un kas attiecas uz pasākumiem, kuru mērķis ir noteikt, raksturot un līdz minimumam
samazināt kopējās izplūdes, lai pēc tam tās iespējami drīz novērstu, ja tas praktiski izdarāms. 
Rīcības plāns iekļauj pasākumus attīstības veicināšanai un, ja tas šķiet lietderīgi, prasa lietot
aizstājējus vai modificētus materiālus, produktus un procesus, lai novērstu III pielikumā 
uzskaitīto vielu veidošanos un izplūdi;
- neskarot Padomes Direktīvu 2008/1/EK1, dalībvalsts, apsverot priekšlikumus būvēt jaunas 
iekārtas vai ievērojami pārveidot esošās iekārtas, kas izmanto procesus, kuros izplūst 
III pielikumā uzskaitītās ķīmiskās vielas, prioritāri apsver alternatīvus procesus, tehnoloģijas
vai praksi, kura ir līdzīgi lietderīga, bet kura izvairās no III pielikumā uzskaitīto vielu 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīva 2008/1/EK par

piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.).
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veidošanās un izplūdes.

Ievērojot saistības, ko tai nosaka Stokholmas Konvencija un Regula (EK) Nr. 850/2004,
Spānija 2007. gada 20. martā iesniedza savu valsts īstenošanas plānu Stokholmas Konvencijas 
sekretariātam un Komisijai. Šajā dokumentā Spānija atzīst, ka daži neapzināti NOP avoti, 
tostarp krematorijas, nav reglamentēti Direktīvā 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli un nav skaidri noteikti Direktīvā 2000/76/EK par atkritumu 
sadedzināšanu1. Šajā dokumentā minēts arī tas, ka valsts līmenī dažās kopienās 
(comunidades) krematorijām ir jāsaņem vides atļauja, un tajās ir noteikts, ka krematoriju 
krāsns temperatūrai ir jābūt līdz 1000ºC un ekspozīcijas laikam lielākam par 2 sekundēm un 
ka pirms sadedzināšanas ir jānoņem zārka rotājumi, lai novērstu nevēlamu emisiju rašanos.
Spānija atzīst arī to, ka šajās krāsnīs būtu jāievieš dioksīnu monitoringa sistēma un 
jāpaaugstina emisiju kontrole. Lai uzlabotu situāciju attiecībā uz krematoriju emisijām, 
Spānija plāno īstenot šādas darbības:
 sekmēt LPM/VEP izmantošanu krematorijās:

o izstrādāt kritērijus un direktīvas, kas vērstas uz NOP emisiju samazināšanu šajā 
nozarē;

o izstrādāt Labas prakses rokasgrāmatu kremācijas jomā, kā arī informēšanas un 
izpratnes veicināšanas programmu; 

 sekmēt sociālo instrumentu efektīvu integrāciju valsts īstenošanas plāna īstenošanā;
o izstrādāt vietējām varas iestādēm paredzētu izpratnes veicināšanas programmu 

par LPM un VEP saistībā ar kremēšanu.

Īstenošanas plānā nav noteikts šo darbību īstenošanas grafiks. 

Saskaņā ar OSPAR Konvenciju, kurai Spānija un Eiropas Kopiena ir līgumslēdzējas puses, 
dzīvsudrabs ir izvēlēts un noteikts par prioritāti kā ķīmiska viela prioritārām darbībām, jo tas 
ir noturīgs, ar tendenci uz bioakumulāciju un toksisks. OSPAR Konvencijā ir noteikti vairāki 
pasākumi, kuru mērķis ir samazināt dzīvsudraba izplūdes, emisijas un zudumus no punktveida 
vai difūziem piesārņojuma avotiem, un krematorijas ir atzītas par nozīmīgu dzīvsudraba 
izplūdes avotu, kur dzīvsudraba izplūdes jo īpaši rodas no cilvēku atlieku zobu amalgamas. 
Atzīstot, ka kremēšanas prakse ir saistīta ar jutīgiem kultūras un sociālajiem jautājumiem un 
ka līgumslēdzējām pusēm ir dažāda attieksme un pieeja, kas ir jāņem vērā, risinot problēmas, 
kas saistītas ar dzīvsudraba izplūdēm, emisijām un zudumiem no krematorijām, OSPAR 
Ieteikumā Nr. 2003/4, ko groza ar OSPAR Ieteikumu Nr. 2006/2, ieteiktas labākās pieejamās 
metodes (LPM), ko varētu izmantot krematorijās, lai nepieļautu un kontrolētu dzīvsudraba 
izkliedi vidē.

Lūgumraksta 4. punktā lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ietekmes uz vidi novērtējums bija 
balstīts uz vecajiem 1975. gada valsts tiesību aktiem un ka tajā netika ņemtas vērā dioksīnu, 
furānu un citu NOP emisijas. Eiropas Kopienā ietekmes uz vidi novērtējuma prasības ir 
noteiktas Direktīvā 85/337 par ietekmes uz vidi novērtējumu2. Tomēr uz krematorijām šī 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 4. decembra Direktīva 2000/76/EK par 

atkritumu sadedzināšanu (OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.) 
2 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu 

projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV 175, 5.7.1985., 40. lpp.).
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direktīva neattiecas, tādējādi Eiropas Kopienas tiesību aktos nav noteikts pienākums veikt 
ietekmes uz vidi novērtējumu, būvējot jaunas krematorijas.

Secinājumi

Krematorijas celtniecība nav pretrunā ar Stokholmas Konvenciju. C pielikuma III daļā 
krematorijas ir minētas tādu piesārņojuma avotu kategorijā, kuriem Stokholmas Konvencija 
nenosaka obligātu labāko pieejamo metožu izmantošanu. Tomēr tā nosaka, ka labākās
pieejamās metodes ir jāizmanto saskaņā ar īstenošanas grafiku, kā noteikts attiecīgajos valsts 
rīcības plānos. Spānija savā rīcības plānā norāda, ka plāno izstrādāt Labas prakses 
rokasgrāmatu par krematorijām un sekmēt labāko pieejamo metožu izmantošanu krematorijās, 
tomēr nepieprasot šo labāko pieejamo metožu obligātu izmantošanu. Turklāt Spānijas 
īstenošanas plānā nav noteikts šo darbību grafiks. Tomēr saskaņā ar 6. panta 3. punktu Regulā 
(EK) Nr. 850/2004 par NOP, neskarot Padomes Direktīvu 2008/1/EK, dalībvalstij, apsverot 
priekšlikumus būvēt jaunas iekārtas vai ievērojami pārveidot esošās iekārtas, kas izmanto 
procesus, kuros izplūst III pielikumā uzskaitītās ķīmiskās vielas, prioritāri jāapsver alternatīvi
procesi, tehnoloģijas vai prakse, kura ir līdzīgi lietderīga, bet kura izvairās no III pielikumā 
uzskaitīto vielu veidošanās un izplūdes. Tā kā krematorijas ir zināms III pielikumā minēto 
ķīmisko vielu avots, būvējot jaunu krematoriju, prioritāri jāapsver alternatīvi procesi, 
tehnoloģijas vai prakse, kura ir līdzīgi lietderīga, bet kura izvairās no III pielikumā uzskaitīto 
vielu veidošanās un izplūdes. Komisija uzskata, ka labākās pieejamās metodes ir uzskatāmas 
par 6. panta 3. punktā minētajām „alternatīvajām metodēm vai praksi”, tāpēc saistībā ar 
plānoto celtniecību tās būtu jāapsver vispirms. Pamatojoties uz provizorisku lūgumraksta 
iesniedzēja iesniegtās dokumentācijas izskatīšanu, šķiet, ka attiecīgās varas iestādes nav 
pietiekami ņēmušas vērā labākās pieejamās metodes, ko piemēro šajā jomā.

Šo informāciju būtu lietderīgi nosūtīt lūgumraksta iesniedzējam, taču ir jāņem vērā, ka, kā jau 
iepriekš minēts, Komisija nav tiesīga iejaukties šajā konkrētajā lietā.”


