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Suġġett: Petizzjoni 0219/2008, ippreżentata minn Javier San Martin Larrinoa, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar il-protesta kontra l-bini ta’ krematorju f’Bilbao

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-bini ppjanat ta’ krematorju fiċ-ċentru ta’ Bilbao. F’dan ir-
rigward, huwa jsemmi l-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Pollutanti Organiċi Persistenti, 
ftehima internazzjonali legalment vinkolanti rratifikata minn Spanja u l-UE (id-Deċiżjoni tal-
Kunsill tal-14 ta’ Ottubru 2004), li tiddikjara li l-krematorji jarmu d-dijossini, il-furans u 
pollutanti organiċi persistenti oħra li huma karċinoġeni u perikolużi ħafna għas-saħħa. Aktar 
minn 26,000 resident kif ukoll bosta stabbilimenti tal-edukazzjoni u tas-saħħa, djar tal-
anzjani, spazji għall-isport eċċ. jinsabu anqas minn 500 m ’l bogħod mill-inċineratur propost. 
L-istudju dwar l-impatt ambjentali tal-proġett ibbażat fuq il-leġiżlazzjoni tal-1975 ma 
jikkunsidrax id-dijossini, il-furans u pollutanti organiċi persistenti oħra. Ir-residenti lokali 
ilhom mill-2003 jagħmlu kampanji kontra l-pjanijiet biex jinbena krematorju; tressqu aktar 
minn 5,000 firma kontra l-proġett quddiem il-kunsill tal-belt ta’ Bilbao.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ April 2009.

Il-konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti huma l-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar pollutanti 
organiċi persistenti (il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar POPs) u l-Konvenzjoni tal-1992 
għall-Protezzjoni tal-Ambjent Marittimu tal-Grigal tal-Atlantiku (il-Konvenzjoni OSPAR), 
filwaqt li l-leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti hija r-Regolament (KE) Nru 850/2004 dwar 
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pollutanti organiċi persistenti1 (ir-Regolament POP) adottat biex tiġi żgurata implimentazzjoni 
koerenti u effettiva tal-obbligi Komunitarji skont il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar POPs u 
skont il-Protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja fuq 
Firxa Wiesgħa tal-POPs. 

Il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar POPs, li l-għan ġenerali tagħha huwa li tħares is-saħħa 
tal-bniedem u l-ambjent mill-POPs, ġiet irratifikata minn Spanja fit-28 ta’ Mejju 2004 u 
approvata mill-Komunità Ewropea fis-16 ta’ Novembru 2004. L-Anness C parti I tal-
Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar POPs jelenka d-dibenżo-p-dijossini poliklorinati u d-
dibenżofurans, l-eksaklorobenżin u l-bifenili poliklorinati bħala pollutanti organiċi persistenti 
fformati u rilaxxati mhux intenzjonalment minn sorsi antropoġeniċi u jidentifika l-krematorji 
f'parti III bħala wieħed mis-sorsi minn fejn dawn is-sustanzi jistgħu jiġu fformati u rilaxxati 
minnu. Fir-rigward ta’ krematorji li jniġġsu, l-Artikolu 5 jirrikjedi li kull Parti għandha, tal-
inqas, tieħu l-miżuri li ġejjin biex tnaqqas l-emissjonijiet totali li ġejjin mis-sorsi 
antropoġeniċi ta’ kull kimika elenkata fl-Anness C, bil-għan li jkomplu jitnaqqsu u, fejn ikun 
possibbli, jiġu eliminati għal kollox: 

(a) Jiżviluppa pjan ta’ azzjoni u wara jiġi implimentat bħala parti tal-pjan ta’ 
implimentazzjoni tiegħu, imfassal biex jidentifika, jikkaratterizza u jindirizza l-
emissjoni tal-kimiċi elenkati fl-Anness C u biex jiffaċilita l-implimentazzjoni tas-
subparagrafi (b) sa (e).  Fost rekwiżiti oħra speċifikati fil-Konvenzjoni, il-pjan għandu 
jkun fih skeda għall-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni, inklużi dawk għall-
istrateġija u l-miżuri identifikati fih;

(b) Jippromwovi l-applikazzjoni ta’ miżuri disponibbli, vijabbli u prattiċi li jistgħu jiksbu 
b’mod effiċjenti livell realistiku u sinifikanti ta’ tnaqqis ta’ emissjoni jew 
eliminazzjoni tas-sors;

(c) Jippromwovi l-iżvilupp u, fejn jitqies xieraq, jintalab l-użu ta’ materjali alternattivi 
jew modifikati, prodotti u proċessi għall-prevenzjoni tal-formazzjoni u l-emissjoni tal-
kimiċi elenkati fl-Anness C, waqt li titqies il-gwida ġenerali dwar il-prevenzjoni u l-
miżuri għat-tnaqqis tal-emissjoni fl-Anness C u linji gwida li għandhom jiġu adottati 
mid-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Partijiet; 

(d) Jippromwovi u, skont l-iskeda ta’ implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni tiegħu, jitlob
l-użu tal-aqwa tekniki disponibbli għal sorsi ġodda fi ħdan l-industriji li jniġġsu li 
Parti speċifika tkun identifikat bħala awtorizzazzjoni ta’ tali azzjoni fil-pjan ta’ 
azzjoni tiegħu, b'attenzjoni inizjali partikulari fuq industriji li jniġġsu identifikati 
f’Parti II tal-Anness C. Għall-kategoriji identifikati, il-Partijiet għandhom 
jippromwovu l-użu tal-aqwa prattiki ambjentali. Meta jiġu applikati l-aqwa tekniki 
disponibbli u l-aqwa prattiki ambjentali, il-Partijiet għandhom iqisu l-gwida ġenerali 
dwar il-prevenzjoni u l-miżuri għat-tnaqqis tal-emissjoni f’dak l-Anness u l-linji
gwida dwar l-aqwa tekniki disponibbli u l-aqwa prattiki ambjentali li għandhom jiġu 
adottati mid-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Partijiet;

(e) Jippromwovi, skont il-pjan ta’ azzjoni tiegħu, l-użu tal-aqwa tekniki disponibbli u l-
aqwa prattiki ambjentali għal sorsi ġodda, fi ħdan l-industriji li jniġġsu bħal 
pereżempju dawk elenkati f'Parti III tal-Anness C, li Parti partikolarima tkunx 
semmiet fis-subparagrafu (d). Meta jiġu applikati l-aqwa tekniki disponibbli u l-aqwa 

                                               
1  Ir-Regolament (KE) 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar pollutanti 

organiċi persistenti u l-emendar tad-Direttiva 79/117/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, p.7)
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prattiki ambjentali, il-Partijiet għandhom iqisu l-gwida ġenerali dwar il-prevenzjoni u 
l-miżuri għat-tnaqqis tal-emissjoni fl-Anness C u l-linji gwida dwar l-aqwa tekniki 
disponibbli u l-aqwa prattiki ambjentali li għandhom jiġu adottati mid-deċiżjoni tal-
Konferenza tal-Partijiet;

(f) Il-valuri tal-limitu tal-emissjoni jew l-istandards tal-prestazzjoni jistgħu jintużaw
minn Parti biex twettaq l-obbligi tagħha għall-aqwa tekniki disponibbli skont dan il-
paragrafu.

Bid-deċiżjoni tagħha SC-3/5, il-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni ta’ Stokkolma 
adottat il-linji gwida dwar l-aqwa tekniki disponibbli (BAT) u gwida temporanja dwar l-aqwa 
prattiki ambjentali (BEP), li jkopru l-krematorji li jniġġsu u huma disponibbli fuq il-websajt 
tal-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar POPs. Skont l-Artikolu 5 tal-Konvenzjoni, il-linji gwida 
u l-gwida għandhom jiqtiesu mill-Partijiet meta jiġu applikati l-BAT u l-BEP skont is-
subparagrafi (d) u (e). Jistgħu jintużaw ukoll biex jgħinu fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livell 
tal-pajjiż fl-implimentazjoni ta’ pjanijiet ta’ azzjoni u azzjonijiet oħra relatati mal-obbligi 
stipolati fl-Artikolu 5 u f’Anness C.

Għaldaqstant, skont il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar POPs, ma hemm l-ebda obbligu biex 
jintalab l-użu tal-aqwa tekniki disponibbli u l-aqwa prattiki ambjentali meta jinbnew il-
krematorji, iżda dawn it-tip ta’ tekniki huma disponibbli u jiġi rrakkomandat l-użu tagħhom. 

Ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 dwar POPs ġie adottat biex jiżgura koerenza u 
implimentazzjoni effettiva tal-obbligi Komunitarji skont il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar 
POPs u skont il-Protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja 
fuq Firxa Wiesgħa tal-POPs. L-Anness III tar-Regolament jelenka d-dibenżo-p-diossini 
poliklorinati u d-dibenżofurans, l-eksaklorobenżin, l-bifenili poliklorinati u l-idrokarboni 
aromatiċi poliċikliċi bħala sustanzi suġġetti għad-dispożizzjonijiet dwar it-tnaqqis tal-
emissjoni. L-Artikolu 6 tar-Regolament jitlob li:
- Fi żmien sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu u jsostnu inventorji dwar l-emissjoni fl-ajru, fl-ilma u fl-art tas-sustanzi 
elenkati fl-Anness III skont l-obbligi tagħhom fil-Konvenzjoni ta’ Stokkolma u l-Protokoll ta' 
POP lil LRTAP;
- Stat Membri għandu jikkomunika l-pjan ta’ azzjoni tiegħu dwar miżuri biex jiġu identifikati, 
karatterizzati u mnaqqsa bil-għan li, fejn possibbli, jiġu eliminati malajr kemm jista’ jkun, l-
emissjonijiet totali żviluppati skont l-obbligi tiegħu fil-Konvenzjoni ta’ Stokkolma, kemm lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-Istati Membri l-oħra bħala parti tal-pjan nazzjonali għall-
implimentazzjoni tiegħu. Il-pjan ta’ azzjoni għandu jinkludi miżuri biex iħeġġu l-iżvilupp u, 
fejn jidhirlu xieraq, għandu jeħtieġ l-użu ta’ materjali, prodotti u proċessi sostituti jew 
modifikati biex ma jħallux il-formazzjoni u l-emissjoni tas-sustanzi elenkati fl-Anness III;
- L-Istati Membri għandhom, waqt li jikkonsidraw proposti għall-kostruzzjoni ta’ faċilitajiet 
ġodda jew għall-modifikazzjoni b’mod sinifikanti ta’ faċilitajiet eżistenti li jużaw proċessi li 
jikkaġunaw l-emissjoni tal-kimiċi elenkati fl-Anness III, mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 
tal-Kunsill 2008/1/KE1, jikkonsidraw bħala priorità proċessi, metodi ta’ teknika jew prattiċi 
alternattivi li għandhom utilità simili izda li jevitaw formazzjoni u emissjoni tas-sustanzi 

                                               
1 Id-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-

kontroll integrat tat-tniġġis (ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8)
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elenkati fl-Anness III. 

F’konformità mal-obbligi tagħha skont il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma u r-Regolament (KE) 
Nru 850/2004, Spanja ressqet il-Pjan Nazzjonali ta’ Implimentazzjoni tagħha quddiem is-
Segretarjat tal-Konvenzjoni ta’ Stokkolma u quddiem il-Kummissjoni fl-20 ta’ Marzu 2007. 
F’dan id-dokument, Spanja tirrikonoxxi li ċerti sorsi mhux intenzjonati ta’ POPs inklużi l-
krematorji mhumiex regolati skont id-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrati tat-tniġġis u mhumiex identifikati b’mod espliċitu mid-Direttiva 2000/76/KE dwar l-
inċinerazzjoni tal-iskart1. Barra minn hekk, huwa ddikjarat li fil-livell nazzjonali hemm xi 
komunitajiet (comunidades) fejn il-krematorji jeħtieġ li jkollhom liċenzja ambjentali u hija 
meħtieġa temperatura tal-forn ta’ mhux inqas minn 1000ºC bi żmien ta’ residenza ta’ iktar 
minn 2 sekondi u t-tneħħija tat-tiżjin tat-tebut qabel il-kombustjoni biex jiġu evitati 
emissjonijiet possibbli mhux mixtieqa. Barra minn dan, Spanja tirrikonoxxi li jista’ jkun 
neċessarju li tiġi implimentata sistema ta’ monitoraġġ tad-dijossini f’dawn il-fran kif ukoll li 
jiżdiedu l-kontrolli tal-emissjoni.  Fl-aħħar, Spanja stabbiliet l-azzjonijiet li ġejjin biex ittejjeb 
is-sitwazzjoni dwar l-emissjonijiet tal-krematorji:
 Tippromwovi l-BAT/BEP fil-krematorji:

o Tħejji kriterji u direttivi diretti għat-tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ POP f’dan is-
settur;

o Tfassal Manwal ta’ Prattiki Tajbin għall-kremazzjoni marbut ma’ programm 
ta’ informazzjoni u ta’ kuxjenza; 

 Tippromwovi l-integrazzjoni effettiva ta’ strumenti soċjali fl-implimentazzjoni tal-
Pjan ta’ ImplimentazzjoniInternazzjonali ;

o Tfassal programm ta’ kuxjenza għall-awtoritajiet lokali dwar il-BAT u l-BEP 
relatati mal-kremazzjoni.

Ma tiġi pprovduta l-ebda skeda taż-żmien għall-implimentazzjoni ta’ dawn l-azzjonijiet fil-
pjan ta’ implimentazzjoni.  

Skont il-Konvenzjoni ta’ OSPAR, li tagħha Spanja u l-Komunità Ewropea huma Partijiet 
Kontraenti, il-merkurju ntgħażel u ngħata prijorità bħala sustanza kimika għal azzjoni 
prijoritarja minħabba l-persistenza, it-tendenza għal bijoakkumulazzjoni u t-tossiċità tiegħu.  
L-OSPAR ħadet numru ta’ miżuri biex tnaqqas ir-rimi, l-emissjonijiet u l-ħruġ tal-merkurju 
minn punt u sorsi mxerrda u krematorji identifikati bħala sors sinifikanti għar-rilaxxi tal-
merkurju, speċjalment mill-amalgama dentali mill-fdalijiet tal-bniedem. Waqt li tirrikonoxxi 
li l-prattiki tal-kremazzjoni jqajmu kwistjonijiet kulturali u soċjali li huma sensittivi u li hemm 
attitudnijiet u approċċi differenti fost il-Partijiet Kontraenti li jeħtieġ li jiġu rrispettati meta 
tiġi indirizzata l-problema ta’ rimi, emissjonijiet u ħruġ tal-merkurju mill-krematorji, ir-
Rakkomandazzjoni tal-OSPAR 2003/4 emendata mir-Rakkomandazzjoni tal-OSPAR 2006/2 
tirrikkomanda l-Aqwa Tekniki Possibbli (BAT) li jistgħu jiġu adottati fil-krematorji biex 
jimpedixxu u jikkontrollaw it-tixrid tal-merkurju fl-ambjent.

Il-petizzjonant f’punt 4 tal-petizzjoni jiddikjara li l-istudju dwar l-impatt ambjentali ġie bbażat 
fuq il-leġiżlazzjoni nazzjonali qadima tal-1975 u li ma kopriex l-emissjonijiet tad-dijossini, l-

                                               
1 Id-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Diċembru 2000 dwar l-inċinerazzjoni 

tal-iskart (ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91) 
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furans u POPs oħra. Fil-livell tal-Komunità Ewropea, ir-rekwiżiti għall-istudju dwar l-impatt 
ambjentali huma speċifikati fid-Direttiva 85/337 dwar l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali1. 
Madankollu, il-krematorji mhumiex koperti minn din id-direttiva u għaldaqstant, ma hemm l-
ebda obbligu skont il-leġiżlazzjoni tal-Komunità Ewropea li jitwettaq xi studju dwar l-impatt 
ambjentali meta jinbnew krematorji ġodda. 

Konklużjonijiet
Il-bini tal-krematorju ma jiksirx il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma. Il-krematorji huma elenkati 
f’Parti III tal-Anness C bħala wieħed minn dawk il-proċessi li jniġġsu, għal liema l-
Konvenzjoni ta’ Stokkolma ma teħtieġx l-użu tal-aqwa tekniki disponibbli. Madankollu, 
teħtieġ l-użu tal-aqwa tekniki disponibbli skont l-iskeda ta’ implimentazzjoni kif stabbilita fil-
pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali rispettivi. Fil-pjan ta’ azzjoni tagħha, Spanja tgħid li qiegħda 
tippjana li tfassal Manwal ta’ Prattiki Tajbin għall-krematorji u biex tippromwovi l-użu tal-
aqwa tekniki disponibbli fil-krematorji, filwaqt li ma teħtieġx l-użu ta’ dawn l-aqwa tekniki 
disponibbli. Barra minn hekk, ma hemm l-ebda skeda speċifikata fl-implimentazzjoni 
Spanjola tal-pjan għal dawn l-attivitajiet. Madankollu, skont l-Artikolu 6, paragrafu 3 tar-
Regolament (KE) Nru  850/2004 dwar POPs,  meta Stat Membru jqis proposti għal bini ta’ 
faċilitajiet ġodda jew meta jimmodifika b’mod sinifikanti faċilitajiet eżistenti billi juża 
proċessi li jirrilaxxaw kimiċi elenkati fl-Anness III, mingħajr preġudizzju għad-Direttiva tal-
Kunsill 2008/1/KE, għandu jagħti aktar kunsiderazzjoni lil proċessi, tekniċi jew prattiċi,
alternattivi li għandhom utilità simili iżda li jevitaw il-formazzjoni u l-emissjoni ta’ sustanzi 
elenkati fl-Anness III. Peress li l-krematorji huma sorsi magħrufa tal-kimiċi elenkati fl-
Anness III, meta jinbena krematorju ġdid għandha tingħata kunsiderazzjoni prijoritarja lil 
proċessi, tekniċi jew prattiċi alternattivi li għandhom utilità simili iżda li jevitaw il-
formazzjoni u l-emissjoni ta’ sustanzi elenkati fl-Anness III. Il-Kummissjoni tqis li l-aqwa 
tekniċi disponibbli huma parti mit-‘tekniċi jew prattiċi alternattivi’ imsemmija fl-Art. 6(3) u 
għaldaqstant, għandhom jirċievu kunsiderazzjoni prijoritarja għall-bini ppjanat. Fuq il-bażi 
tar-reviżjoni preliminarja tad-dokumentazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, jidher li l-aqwa 
tekniki disponibbli applikabbli f’din iz-zona ma tqisux b'mod xieraq mill-awtoritajiet 
rilevanti.

Ikun utli kieku din l-informazzjoni tgħaddi għand il-petizzjonant, madankollu tajjeb li 
nżommu f’moħħna li, kif spjegat hawn fuq, mhuwiex l-irwol tal-Kummissjoni li tintervieni 
f'dan il-każ partikolari.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u

privati fuq l-ambjent (ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40).


