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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0219/2008, którą złożył Javier San Martin Larrinoa (Hiszpania) 
protestując przeciw budowie krematorium w Bilbao

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciw planowanej budowie krematorium w centrum Bilbao. 
W tym kontekście powołuje się on na Konwencję sztokholmską w sprawie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych, międzynarodową i prawnie wiążącą umowę ratyfikowaną przez 
Hiszpanię i UE (decyzja Rady z dnia 14 października 2004 r.), która stwierdza, że krematoria 
emitują dioksyny, furany oraz inne trwałe i rakotwórcze, a także bardzo niebezpieczne dla 
zdrowia zanieczyszczenia organiczne. W odległości do 500 metrów od planowanego 
krematorium mieszka ponad 26 000 osób, mieści też wiele instytucji edukacyjnych 
i zdrowotnych, domy opieki dla osób starszych i boiska sportowe. Ocena wpływu projektu na 
środowisko przeprowadzona w oparciu o prawodawstwo z 1975 r. nie uwzględniałaby 
dioksyn, furanów i innych trwale zanieczyszczających substancji organicznych. Od 2003 r. 
miejscowa ludność prowadzi kampanię przeciw planom budowy krematorium; radzie miasta 
Bilbao przedłożono sprzeciw wobec tego przedsięwzięcia z ponad 5000 podpisów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Właściwe w tym przypadku konwencje międzynarodowe to: Konwencja sztokholmska 
w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Konwencja sztokholmska w sprawie TZO) 
i Konwencja o ochronie środowiska morskiego północno-wschodniego Atlantyku z 1992 r. 
(konwencja OSPAR), a właściwe prawodawstwo wspólnotowe to rozporządzenie (WE) 
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nr 850/2004 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych1 (rozporządzenie TZO) 
przyjęte w celu zapewnienia spójnego i skutecznego wdrożenia zobowiązań Wspólnoty 
wynikających z Konwencji sztokholmskiej w sprawie TZO i z Protokołu do Konwencji 
z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości przez 
TZO.

Konwencja sztokholmska w sprawie TZO, której ogólnym celem jest ochrona środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzi przed TZO, została ratyfikowana przez Hiszpanię dnia 28 maja 
2004 r. i zatwierdzona przez Wspólnotę Europejską dnia 16 listopada 2004 r. W części I 
załącznika C do Konwencji sztokholmskiej w sprawie TZO wymienia się polichlorowane 
dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany, heksachlorobenzen i polichlorowane bifenyle jako 
trwałe zanieczyszczenia organiczne tworzące się i uwalniane w sposób niezamierzony 
ze źródeł antropogenicznych oraz wymienia krematoria w części III jako jedno ze źródeł, 
w których substancje te mogą się tworzyć i z których mogą być uwalniane. Co się tyczy 
kategorii źródeł „krematoria”, zgodnie z art. 5 wymaga się, by każda ze Stron podejmowała 
jako minimum następujące środki ograniczające całkowite uwolnienia ze źródeł 
antropogenicznych wszystkich substancji chemicznych wymienionych w załączniku C w celu 
ich ciągłej minimalizacji oraz, tam gdzie jest to wykonalne, ostatecznego ich 
wyeliminowania:

(a) opracuje krajowy plan działania, a następnie go wdroży jako część swojego planu 
wdrożeniowego, mającego na celu zidentyfikowanie, scharakteryzowanie i podjęcie 
działań wobec uwolnień substancji wymienionych w załączniku C oraz w celu 
umożliwienia wdrożenia postanowień wyszczególnionych w lit. b)–e). Oprócz innych 
wymogów określonych w konwencji plan powinien zawierać harmonogram 
wdrożenia planu działania z uwzględnieniem określonych w nim strategii i środków;

(b) promowanie zastosowania dostępnych, wykonalnych i praktycznych środków 
umożliwiających szybkie osiągnięcie realistycznego i znaczącego zmniejszenia 
poziomu uwolnień lub wyeliminowania źródeł;

(c) promowanie opracowania i wymaganie zastosowania, tam gdzie Strona uważa to za 
stosowne, zastępczych lub zmodyfikowanych materiałów, produktów i procesów 
w celu zapobiegania tworzeniu się i uwalnianiu substancji wymienionych 
w załączniku C, biorąc pod uwagę zawarte w załączniku C ogólne zalecenia 
dotyczące środków zapobiegania i ograniczenia uwolnień oraz wytyczne, które 
zostaną przyjęte w drodze decyzji Konferencji Stron; 

(d) promowanie i, zgodnie z harmonogramem realizacji przyjętego planu działań, 
wymaganie zastosowania najlepszych dostępnych technik dla nowych źródeł 
należących do kategorii źródeł, które, jak ustaliła Strona, uzasadniają przyjęcie takich 
działań w jej planie działań, przy czym najpierw szczególną uwagę zwróci się na 
kategorie źródeł określone w części II załącznika C. W odniesieniu do określonych 
kategorii Strony będą promować zastosowanie najlepszych praktyk ochrony 
środowiska. stosując najlepsze dostępne techniki i najlepsze praktyki ochrony 
środowiska, Strony powinny wziąć pod uwagę zawarte w tymże załączniku ogólne 
zalecenia dotyczące działań na rzecz zapobiegania i ograniczenia uwolnień oraz 

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 
79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7).
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wytyczne dotyczące najlepszych dostępnych technik i najlepszych praktyk ochrony 
środowiska, które zostaną przyjęte w drodze decyzji Konferencji Stron;

(e) promowanie, zgodnie z przyjętym planem działań, stosowania najlepszych 
osiągalnych technik i najlepszych praktyk ochrony środowiska dla nowych źródeł, 
należących do kategorii źródeł takich jak wymienione w części III załącznika C, 
wobec których Strona nie zastosowała postanowień lit. d). Przy stosowaniu 
najlepszych dostępnych technik i najlepszych praktyk ochrony środowiska Strony 
powinny wziąć pod uwagę zawarte w załączniku C ogólne zalecenia dotyczące 
środków zapobiegania i ograniczenia uwolnień oraz wytyczne dotyczące najlepszych 
dostępnych technik i najlepszych praktyk ochrony środowiska, które zostaną przyjęte 
w drodze decyzji Konferencji Stron;

(f) Strona może spełnić swoje zobowiązania w zakresie najlepszych dostępnych technik, 
o których mowa w niniejszym ustępie, przyjmując dopuszczalne wartości uwolnień 
lub normy techniczne.

Na mocy decyzji SC-3/5 Konferencja Stron konwencji sztokholmskiej przyjęła wytyczne 
dotyczące najlepszych dostępnych technik (NDT) i tymczasowe zalecenia dotyczące 
najlepszych praktyk ochrony środowiska (NPOŚ), które obejmują kategorię źródeł 
„krematoria” i są dostępne na stronie internetowej Konwencji sztokholmskiej w sprawie TZO. 
Zgodnie z art. 5 lit. d) i e) konwencji Strony powinny brać pod uwagę wytyczne i zalecenia 
podczas stosowania NDT i NPOŚ. Wytyczne i zalecenia mogą również być wykorzystywane 
podczas podejmowania decyzji na szczeblu krajowym przy wdrażaniu planów działania 
i innych działań związanych ze zobowiązaniami wynikającymi z art. 5 i załącznika C.

Zatem zgodnie z Konwencją sztokholmską w sprawie TZO nie ma obowiązku wymagania 
stosowania najlepszych dostępnych technik ani najlepszych praktyk ochrony środowiska 
podczas budowy krematoriów, lecz techniki takie są dostępne i zaleca się ich stosowanie. 

Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 w sprawie TZO zostało przyjęte, aby zapewnić spójne 
i skuteczne wdrożenie zobowiązań Wspólnoty wynikających z Konwencji sztokholmskiej 
w sprawie TZO i z Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie w sprawie transgranicznego 
zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości przez TZO. W załączniku III do 
rozporządzenia wymienia się polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany, 
heksachlorobenzen, polichlorowane bifenyle i węglowodory aromatyczne wielocykliczne 
jako substancje objęte przepisami dotyczącymi redukcji uwolnień. Art. 6 rozporządzenia 
ustanawia następujące wymogi:
- w terminie dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie opracują i będą prowadzić spisy uwolnień do powietrza, wody i gleby 
substancji wymienionych w załączniku III, zgodnie z ich zobowiązaniami wynikającymi 
z Konwencji i Protokołu.
- państwo członkowskie przedstawia zarówno Komisji, jak i innym państwom członkowskim, 
jako część krajowego planu wdrożeniowego, swój plan działań w odniesieniu do środków 
mających na celu identyfikację, oznaczanie i minimalizację łącznych uwolnień, opracowany 
zgodnie z jego zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji, tak aby uwolnienia te zostały 
wyeliminowane w miarę możliwości i jak najszybciej. Plan działań obejmuje środki 
wspierające rozwój, a tam, gdzie uznane to będzie za stosowne, również nakładające 
obowiązek stosowania zastępczych lub zmodyfikowanych materiałów, wyrobów i procesów 
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w celu zapobieżenia powstawaniu i uwalnianiu substancji wymienionych w załączniku III.
- przy rozpatrywaniu propozycji dotyczących budowy nowych zakładów lub dokonania 
znacznych zmian w już istniejących zakładach, które stosują procesy wiążące się 
z uwalnianiem substancji chemicznych wymienionych w załączniku III, państwa 
członkowskie biorą pod uwagę w pierwszym rzędzie, bez uszczerbku dla przepisów 
dyrektywy Rady 2008/1/WE1, alternatywne procesy, techniki i praktyki, które cechują się 
podobną użytecznością, lecz nie powodują powstawania i uwalniania substancji 
wymienionych w załączniku III. 

Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z konwencji sztokholmskiej 
i rozporządzenia (WE) nr 850/2004 dnia 20 marca 2007 r. Hiszpania przedłożyła swój 
krajowy plan wdrożeniowy sekretariatowi konwencji sztokholmskiej i Komisji Europejskiej. 
W dokumencie tym Hiszpania uznaje, że niektóre niezamierzone źródła TZO, w tym 
krematoria, nie podlegają przepisom dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli i nie są wskazane wprost w dyrektywie 
2000/76/WE w sprawie spalania odpadów2. Ponadto oświadczono, że na szczeblu krajowym 
istnieją pewne wspólnoty (comunidades), w których krematoria muszą posiadać licencję 
środowiskową i temperaturę w piecu sięgającą 1000 stopni Celsjusza, dzięki której ciało 
umieszcza się w nim na 2 sekundy, a przed spaleniem usuwa się ozdoby trumien, by uniknąć 
ewentualnych niepożądanych emisji. Ponadto Hiszpania uznaje, że istnieje potrzeba 
wdrożenia systemu monitorowania dioksyn w tych piecach oraz zwiększenia kontroli emisji. 
Ponadto Hiszpania określiła następujące działania w celu poprawy sytuacji w zakresie emisji 
z krematoriów:
 Promowanie NDT/NPOŚ w krematoriach:

o określenie kryteriów i wytycznych mających na celu zmniejszenie emisji TZO 
w tym sektorze,

o opracowanie podręcznika dobrych praktyk z zakresu kremacji powiązanego 
z programem informacyjnym i edukacyjnym, 

 promowanie skutecznej integracji instrumentów społecznych we wdrożenie krajowego 
planu wdrożeniowego,

o zaprojektowanie programu edukacyjnego dla lokalnych władz dotyczącego 
NDT i NPOŚ związanych z kremacją.

W planie wdrożeniowym nie przewidziano żadnego harmonogramu wdrożenia tych działań. 

Zgodnie z konwencją OSPAR podpisaną przez Hiszpanię i Wspólnotę Europejską rtęć została 
wybrana i uznana za ważną substancję chemiczną wymagającą działań priorytetowych ze 
względu na swoją trwałość, skłonność do bioakumulacji i toksyczność. W konwencji OSPAR 
określono środki zmniejszenia odprowadzania, emisji i strat rtęci ze źródeł punktowych 
i rozproszonych oraz wskazała krematoria jako znaczące źródła uwalniania rtęci, zwłaszcza 
z amalgamatów dentystycznych szczątków ludzkich. Ze względu na to, że praktyka kremacji 
                                               
1 Dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. 

dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. L 24 
z 29.1.2008, s. 8).

2 Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. 
w sprawie spalania odpadów (Dz.U. 332 z 28.12.2000, s. 91). 
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dotyka delikatnych spraw kulturalnych i społecznych oraz że Strony prezentują różne postawy 
i podejścia, które należy szanować podczas rozpatrywania problemów związanych
z uwalnianiem, emisją i stratami rtęci z krematoriów, w zaleceniu OSPAR 2003/4 
zmienionym zaleceniem OSPAR 2006/2 zaleca się najlepsze dostępne techniki (NDT), które 
mogą zostać przyjęte w krematoriach, aby zapobiegać uwalnianiu rtęci do środowiska 
naturalnego i kontrolować je.

W punkcie 4 petycji składający petycję oświadcza, że ocena oddziaływania na środowisko 
naturalne opierała się na starym ustawodawstwie krajowym z 1975 r. i że nie objęła emisji 
dioksyn, furanów i innych TZO. Na szczeblu Wspólnoty Europejskiej wymogi dotyczące 
oceny oddziaływania na środowisko zostały określone w dyrektywie 85/337 w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko naturalne1. Krematoria nie zostały jednak uwzględnione w tej 
dyrektywie i dlatego w prawodawstwie Wspólnoty Europejskiej nie istnieje żadne 
zobowiązanie do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko podczas budowy 
nowych krematoriów. 

Wnioski
Budowa krematorium nie łamie konwencji sztokholmskiej. Krematoria zostały wymienione 
jako jedna z kategorii źródeł w części III załącznika C, w przypadku których konwencja 
sztokholmska nie wymaga stosowania najlepszych dostępnych technik. Wymaga ona jednak 
stosowania najlepszych dostępnych technik zgodnie z harmonogramem wdrożenia zawartym 
we właściwym krajowym planie wdrożeniowym. W swoim planie działania Hiszpania 
wskazuje, że zamierza opracować podręcznik dobrych praktyk dla krematoriów i promować 
stosowanie najlepszych dostępnych technik w krematoriach, choć nie nakłada obowiązku 
stosowania tych najlepszych praktyk. Ponadto hiszpański plan wdrożeniowy nie zawiera 
żadnego określonego harmonogramu tych działań. Niemniej jednak zgodnie z art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 850/2004 w sprawie TZO przy rozpatrywaniu propozycji 
dotyczących budowy nowych zakładów lub dokonania znacznych zmian w już istniejących 
zakładach, które stosują procesy wiążące się z uwalnianiem substancji chemicznych 
wymienionych w załączniku III, państwa członkowskie biorą pod uwagę przede wszystkim, 
bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy Rady 2008/1/WE, alternatywne procesy, techniki 
i praktyki, które cechują się podobną użytecznością, lecz nie powodują powstawania 
i uwalniania substancji wymienionych w załączniku III. Ponieważ krematoria są znanym 
źródłem substancji chemicznych wymienionych w załączniku III, podczas budowy nowego 
krematorium należy najpierw rozważyć alternatywne procesy, techniki i praktyki, które są 
równie użyteczne, lecz pozwalają uniknąć tworzenia się i uwalniania substancji 
wymienionych w załączniku III. Według Komisji Europejskiej najlepsze dostępne techniki 
wchodzą w skład „alternatywnych technik lub praktyk”, o których mowa w art. 6 ust. 3 
i dlatego powinny zostać rozważone w pierwszej kolejności przed planowaną budową. Na 
podstawie wstępnego przeglądu dokumentacji dostarczonej przez składającego petycję można 
wysnuć wniosek, że najlepsze dostępne techniki mające zastosowanie w tej dziedzinie nie 
zostały odpowiednio uwzględnione przez właściwe władze.

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
(Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40).
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Warto byłoby przekazać tę informację składającemu petycję, pamiętając jednak o tym, że jak 
wyjaśniono powyżej, Komisja Europejska nie jest uprawniona do interweniowania w tej 
konkretnej sprawie.


